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املقدمة 

كورم���اك مكارث���ي، كات���ب مس���رحي وروائي أمريك���ي معاصر 
يعي���ش اآلن ف���ي والي���ة ني���و مكس���يكو األمريكي���ة م���ع زوجت���ه 
وابن���ه، ولد ف���ي مدينة بروفيدنس عاصمة والي���ة رود أيلند في 
الواليات املتحدة األمريكية في العش���رين من ش���هر يوليو سنة 
1933. ألف مكارثي في مسيرته األدبية عشر روايات وعددا من 
األعمال املس���رحية، وقد ش���ق كثير من أعمال���ه األدبية طريقه 
إل���ى الصناعة الس���ينمائية، مبا فيها رواي���ة »الطريق« التي بني 
أيدين���ا والت���ي ُيعكف على إنتاجها س���ينمائيا حاليا، وس���تكون 
جاهزة للعرض مع نهاية العام 2009. حصل مكارثي على كثير 
من اجلوائز املرموقة على الس���احة األدبية األمريكية، ويعتبره 
بعض النقاد م���ن أعظم الروائيني املعاصرين، ويقارنه بعضهم 

بالروائي األمريكي الشهير وليام فوكنر.
وتعتبر رواية »الط�ريق« التي ُنش���رت س���نة 2006 من أحدث 
 The Pulitzer Prize أعم�ال���ه وق��د ف���ازت بجائ���زة بليت���زر
(Columbia University) ف���ي الع���ام 2009. وتنتمي رواية 
»الطري���ق« إلى أحد األمن���اط الفرعية ملا يس���مى بأدب اخليال 
 Post-apocalyptic العلم���ي. ويعن���ى ه���ذا الف���رع الضي���ق
Fiction بالتحدي���د بوص���ف احلي���اة البدائي���ة الت���ي تعق���ب 
تع���رض كوك���ب األرض لكارثة م���ا تودي مبعظم أش���كال احلياة 
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علي���ه. وق���د تط���ور هذا النم���ط الضيق م���ن فرع أوس���ع مجاال 
Apocalyptic Fiction، وه���و يعن���ى بالتنبؤ بوقوع الكارثة 
)نهاية الكون( نتيجة حرب نووية أو انتش���ار أحد األوبئة أو أي 
س���بب آخ���ر، وتعود أص���ول هذا النوع من اخلي���ال إلى القصص 
البابلي���ة والتوراتية القدمية مثل قصة جناة النبي نوح وهالك 
قومه وما إلى ذلك. وقد اكتسب هذا النمط األدبي شهرة كبيرة 
بع���د انتهاء احل���رب العاملية الثاني���ة وظهور األس���لحة النووية 

التي شكلت أرضا خصبة ملثل هذه الكتابات.
تب���دأ رواية »الطريق« بوصف ملش���هد احلي���اة البدائية الذي 
س���اد بع���د ح���دوث الكارثة التي لم يش���أ ال���راوي أن يخبرنا عن 
ماهيتها أو زمن حدوثها. لنرصد هذا املش���هد الرمادي الكئيب 
الذي تضعه الرواية أمامنا وجها لوجه في افتتاحيتها »عندما 
كان يصح���و م���ن نومه في الغ���اب وفي برد اللي���ل اعتاد أن ميد 
يده لتلمس الطفل الذي ينام إلى جانبه. كانت الليالي دامسة 
الظلمة وكل يوم أكثر رمادية من الذي سبقه. كان املشهد أشبه 
م���ا يك���ون ببداية رؤي���ة ضبابية باردة تلف الك���ون بالعتمة«. في 
وس���ط هذا املش���هد الكارث���ي ينطلق األب وابن���ه الصغير - وقد 
جن���وا م���ن املوت في عالم ال تفوح فيه إال رائحة املوت والدمار - 
في رحلة بحث عن الطعام للبقاء على قيد احلياة، حياة جعل 
وج���ود الصب���ي البحث عنها ضرورة حتمية بالنس���بة إلى والده 
ف���ي صراعه مع فك���رة إفناء الذات، وهي الطريق التي س���لكتها 
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زوجت���ه التي لم ت���زل تظهر له في منام���ه لتقنعه بعدم جدوى 
االستمرار.

 إنه���ا رواية لش���خصيتني ف���ي معظمها، األب وابن���ه اليافع، 
تس���رد بش���كل متأن حابس لألنفاس األهوال الت���ي مّرا بها في 
عالم )شكلت الواليات املتحدة مسرحه( فقد الزرع والضرع، ولم 
ين���ج م���ن الكارثة التي حلت به وقضت عل���ى األخضر واليابس 
س���وى عدد قليل من الناس الذين حتول جلهم إلى مجموعات 
من قّطاع الطرق واللصوص الذين يتنقلون من مكان إلى آخر 
بحث���ا عن الغ���ذاء الذي ش���كل اللحم البش���ري معظمه. وعلى 
الرغم من انتش���ار الش���ر واألشرار تش���بث بعض الناس األخيار 
بإنس���انيتهم وانطلق���وا في عملي���ة بحث محموم���ة ومحفوفة 
باملخاطر عن الطعام، يتخبطون بني احلطام والقمامة واجلثث 
املتفحم���ة، ويلجون الس���راديب والدهاليز في س���عي حثيث عن 
أي شيء ميكن أن يسد رمقهم. لقد شاهد األب وابنه كثيرا من 
األهوال في أثناء رحلتهم نحو اجلنوب )أو رمبا نحو املجهول(، 
ولكنهم���ا متكن���ا ف���ي كل مرة من النج���اة والعثور عل���ى الطعام 
ال���ذي يكفيهما للبقاء على قيد احلي���اة، على الرغم من أنهما 
أشرفا على الهالك في كثير من األحيان نتيجة قلة الطعام أو 
نتيج���ة مصادفتهما مجموعات اللص���وص وقطاع الطرق. كان 
األب ش���ديد الب���أس ال يرح���م إذا م���ا حّل اخلطر ال���ذي أوصله 
إلى القيام بالقتل أحيانا، وكان الصبي مشدوها رقيقا ال يريد 
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العنف وإراقة الدماء في أي حال من األحوال.
توقف الراوي في أثناء رحلة األب وابنه في وصفه األحداث 
واألماكن التي مّرا بها عند أدق التفاصيل في فن السرد، حيث 
أطل���ع القارئ عل���ى جزئيات قلم���ا يلتفت إليها كت���اب الرواية. 
ش���اهد كيف يتوقف في خضم مواجهة وحوار مطول بني األب 
ولص ُقتل في نهاية املجابهة ليصف لنا هيئة اللص الذي كان 
يه���م بقض���اء حاجة في الغاب »تقدم إلى األمام ماس���كا حزامه 
بي���د واحدة. كان���ت الثقوب في احلزام تش���ير إل���ى درجة هزاله 
وقد بدا اجللد على أحد اجلوانب المعا، حيث اعتاد أن يشحذ 
شفرة مديته. نزل في اجلرف ونظر إلى املسدس وإلى الصبي. 
كان���ت عيونه محاطة بالس���واد وغائرة في العم���ق، مثل حيوان 
داخل جمجمة ينظر من ثقوب العينني. كانت لديه حلية ُقصت 
على ش���كل مربع من األسفل، وكان على عنقه وشم لطائر ُرسم 
بطريق���ة غير متقن���ة. كان نحيال وخائر الق���وى ويرتدي مئزرا 
أزرق متس���خا وقبعة سوداء مزينة بشعار على مقدمتها لشركة 
جتاري���ة كان���ت ق���د اندثرت«. وانظ���ر أيضا كيف يق���ف عند أدق 
التفاصي���ل في وصفه للمناظر الفظيعة التي ش���اهداها »مرت 
األي���ام م���ن دون حس���اب وم���ن دون أن تن���درج حت���ت أي تقومي. 
ب���دت على امت���داد الطرق بني الواليات عن بعد صفوف طويلة 
لس���يارات اس���ودت وأصابها الصدأ. اس���تقرت إطارات العجالت 
املعدني���ة العارية في وحل رمادي ج���اف من املطاط الذائب في 
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حلقات مس���ودة من األس���الك. تقلصت اجلث���ث احملترقة حتى 
ص���ارت في حج���م األطفال على األس���الك املش���دودة للمقاعد 
العاري���ة وق���د دفن���ت ف���ي أفئدته���ا الثكل���ى عش���رات اآلالف من 

األحالم«. 
وفي خضم املوت واألهوال واخلراب تبرز العالقة اإلنس���انية 
احلميم���ة بني األب وابنه، عالقة يرى فيها األب أن لّب دوره في 
احلياة يتمثل في حماية ورعاية ابنه بغض النظر عن الظروف، 
وف���ي إيث���اره البنه على نفس���ه حتى في مس���ألة امل���وت، فهو من 
فكر في ترك املكان الذي يختبئان فيه من قّطاع الطرق الذين 
يقترب���ون من املكان والتضحية بنفس���ه باجلري أمامهم ليبعد 
أنظارهم عن الصبي لوال استجداء الصبي له بعدم تركه وحيدا، 
وه���و من يحرص على س���د رمق الصبي بأي ش���يء يجده تاركا 
نفس���ه يتضور جوعا. في املقابل كان الصبي ملتزما بتوجيهات 
أبيه ومناقش���ا لها في بعض األحيان، وبدا مشدوها من انتشار 
الشر وغياب اخلير ومرعوبا من املناظر الفظيعة التي شاهدها 
على الرغم من حرص والده على إبعاده عن رؤيتها. لقد أظهر 
الصبي قدرة هائلة على التأقلم مع الظروف القاسية التي كانا 
يعيشانها، وأظهر مهارة عالية في التناغم مع أسلوب اخلطاب 
والتفكي���ر عن���د والده. فق���د واكب االلتصاق اجلس���دي للطفل 
بوال���ده ف���ي أثناء الرحل���ة نحو اجلنوب توافق في األحاس���يس 
والكلمات، ولم يفترقا إال في أمر واحد وهو اللجوء إلى العنف 
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���ل الصبي الروح النابذة  أو القت���ل عند اخلطر الداهم. لقد مثَّ
للعنف واحملبة للمساعدة في أقسى الظروف. انظر كيف يصر 
الصبي على مس���اعدة اللص الذي سرق متاعهما قبل أن يناال 

منه فيما بعد في هذا احلوار:
- ماذا تريد أن تفعل؟

- أريد مساعدته يا أبي، ليس إال. مساعدته فقط.
نظر الرجل خلفه إلى أعلى الطريق.

- كان جائعا فقط يا أبي. من املؤكد أنه سيموت.
- سيموت على أي حال.

- كان مرعوبا جدا يا أبي.
قرف���ص الرج���ل ونظ���ر إليه. ق���ال: إنني مرع���وب. هل تفهم 

ذلك؟ إنني مرعوب.
لم يرد الصبي. جلس في املكان خافضا رأسه منتحبا، ليس 

إال.
- أنت لست الشخص الذي ينبغي أن يقلق على كل شيء.

قال الصبي شيئا لكنه لم يفهمه. ماذا؟ سأله.
نظ���ر إلى أعلى وقد ابتّل وجهه واتس���خ. ق���ال: نعم، أنا ذلك 

الشخص. إنني ذلك الشخص. 
لق���د كان الصب���ي حقا ذلك الش���خص ال���ذي يقلق على كل 
ش���يء، فه���و م���ن أراد أن يبح���ث عن صب���ي حمله جاري���ا في أحد 
األماك���ن وظل يس���أل وال���ده عنه طوال الوقت، وه���و من أراد أن 
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يس���اعد الرج���ل العج���وز الذي صادف���اه مصعوق���ا يحتضر في 
الطري���ق، وهو من أراد أن يقتس���م قوتهما م���ع رجل عجوز آخر 
م���را به ف���ي الطريق ورأى أن يصطحبه معهم���ا، وغير ذلك من 

األمثلة الكثيرة.
وتط���رح رواي���ة »الطري���ق« بع���ض القضاي���ا املهمة مب���ا فيها 
قضية احلياة واملوت وقضية اخلير والش���ر. في القضية األولى 
نس���تخلص م���ن الرواية قيمة احلياة البش���رية في مقابل املوت 
بغض النظر عن الظروف القاسية التي حتيط بها. فاحلفاظ 
عل���ى احلي���اة والنأي عن إفناء ال���ذات قيمة إنس���انية راقية في 
ح���د ذاته���ا، حت���ى ل���و حتول س���عي اإلنس���ان فق���ط إلى إش���باع 
بع���ض احلاجات النفس���ية والفس���يولوجية البس���يطة في ظل 
حي���اة بدائي���ة جنم���ت عن كارث���ة أصاب���ت الكون، كم���ا تصورها 
ه���ذه الرواي���ة، مبن���أى ع���ن احلاج���ات النفس���ية واالجتماعي���ة 
املتش���ابكة واملعق���دة ف���ي املجتمع���ات البش���رية الطبيعية. وفي 
القضية الثانية تطرح الرواية اخلير والشر على أنهما صفتان 
مغروستان في النفس البشرية بغض النظر عن الظروف التي 
تعيش���ها املجتمعات اإلنسانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: 
ملن الغلبة في النهاية، للخير أم للشر؟ لقد عرضت الرواية عاملا 
ج���ّل من بق���ي فيه حتولوا إل���ى لصوص وقّطاع ط���رق يقتاتون 
على حلوم فرائس���هم م���ن إخوانهم في اإلنس���انية. وفي املقابل 
تتبعت رحلة أب وابنه يتمس���كان بالقيم اإلنس���انية على الرغم 
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من مرورهما بأقس���ى الظ���روف. وأراد كورماك مكارثي أن ينهي 
روايت���ه ببصي���ص من األمل يعطي الغلبة للخير على الش���ر إذ 
قّدر للصبي أن يقابل مباشرة رجال من األخيار بعد وفاة والده 

الذي كان يعاني سعاال شديدا طوال الرحلة.
وأخي���را ال بد من كلمة حول األس���لوب ال���ذي اتبعه كورماك 
مكارث���ي في هذه الرواي���ة الذي ميكن وصفه بالس���هل املمتنع. 
لقد أظهر مكارثي مهارته وبراعته في فن الس���رد في مستويني 
مختلفني من حيث الش���كل واحملتوى. في املس���توى األول حلق 
في غياهب الغريب والعجيب في معجمه اللغوي للوصول إلى 
وص���ف دقي���ق ومتق���ن لكل ما صادف���ه األب وابنه ف���ي رحلتهما 
الش���اقة م���ن أجل البق���اء. وفي املس���توى الثاني ن���زل مبعجمه 
اللغ���وي إلى أبس���ط التعبي���رات املألوفة في املش���اهد احلوارية 
ب���ني األب وابن���ه. لقد اس���تطاع أن ي���زاوج الغري���ب باملألوف من 
اللغة بأس���لوب يتصف بالروعة واإلقناع. ورمبا يستذكر القارئ 
العربي لهذه الرواية أسلوب السرد الشعبي املألوف واملستحسن 
في قصة »أل���ف ليلة وليلة« عندما ينبري الراوي في »الطريق« 
بس���رد األحداث املتالحقة في مش���هد متحرك م���ا. و»الطريق« 
رواي���ة ل���ن يس���تطيع الق���ارئ أن يتوقف عن قراءته���ا مبجرد أن 
يبدأه���ا، وال ب���د له أن يستس���لم للبكاء أو أن ي���ذرف دمعة على 

األقل عندما يقترب من نهايتها. 
أ. د. محمد فرغل
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الطريق
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أكتوب������ر لكنه لم يكن متأكدا. لم يقنتِ تقوميا منذ س������نوات خلت. 
كانا متجه������ني جنوبا. لن يكون مبقدرهما البقاء على قيد احلياة 

لفصل شتاء آخر هنا.
عندما أصبح نور النهار كافيا الس������تخدام املنظار جال ببصره 
من خالله عبر الوادي في األسفل. بدا كل شيء شاحبا في الغسق، 
والرماد الناعم يتطاير في زوابع عش������وائية فوق القمة الس������وداء. 
متعن ببصره في كل ما كان يستطيع رؤيته، باحثا عن أي شيء له 
لون أو أي حركة أو أي أثر لدخان منبعث. خفض العدسات وأزاح 
القن������اع القطني عن وجهه ومس������ح أنفه بظه������ر معصمه، ثم جال 
ببصره في األراضي مرة أخرى عبر املنظار. بعد ذلك جلس  وهو 
يحم������ل املنظار ويراقب ضوء النه������ار الرمادي يتجمد فوق الثرى. 

كان يعرف شيئا واحدا: أن الطفل هو من يكمن وراء جناته. 
عندما عاد كان الصبي لم يزل نائما. نزع املش������مع األزرق عن 
نفس������ه وطواه، ثم أخذه إلى عربة املتاع حي������ث وضعه في مكانه 
وعاد باألطباق وبعض حلوى الذرة في كيس بالس������تيكي وقارورة 
من العصير. فرش املش������مع الصغير الذي يس������تخدمانه كطاولة 
عل������ى األرض ووضع األش������ياء علي������ه ونزع املس������دس من حزامه 
ووضع������ه على قطعة القماش ثم جلس يراقب الصبي النائم، لقد 
ن������زع الصبي قناع������ه أثناء الليل حيث ُدفن القن������اع بني األغطية. 
راقب الصبي ورنا إلى اخلارج بني األشجار نحو الطريق. لم يكن 
ذاك امل������كان أمينا. فمن املمكن رؤيتهما من الطريق اآلن إذا طلع 
النه������ار. تقلب الصبي حتت األغطية، ثم فتح عينيه ونطق قائال: 

مرحبا يا أبي.
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- أنا موجود هنا.
- أعرف ذلك.

بعد ساعة كانا في الطريق. كان يدفع العربة وكان هو والصبي 
يحم������الن حقائب الظهر التي احتوت عل������ى احلاجات الضرورية 
رمبا يضطران للتخل������ي عن العربة. لقد ثبت على مقبض العربة 
م������رآة دراجة نارية مصنوعة من الكروم كان يس������تخدمها ملراقبة 
الطري������ق من خلفه. رفع احلقيبة إلى أعلى على كتفيه ومتعن في 
األرض اخلراب. كانت الطريق خالية. وفي األس������فل في الوادي 
الصغي������ر بدا النهر املتعرج الذي لم ي������زل رماديا، بال حراك في 
مكانه. وعلى طول الش������اطئ امتدت س������يقان النباتات امليتة. هل 
أنت عل������ى ما يرام؟ أومأ الصبي باإليج������اب. ثم انطلقا مبحاذاة 
القمة السوداء في الضوء البرونزي، يشقان طريقهما عبر الرماد، 

كل منهما يشكل عالم اآلخر برمته. 
اجت������ازا النهر عن طريق جس������ر أس������منتي عتي������ق وبعد عدة 
أمي������ال وجدا محط������ة للتزود بالوقود على جان������ب الطريق. وقفا 
في الطري������ق وتفحصا احملطة. قال الرجل إنه ينبغي إلقاء نظرة 
عليها والتحقق منها. س������قطت احلش������ائش التي علقت بهما على 
األرض من حولهما. عبرا الساحة األسفلتية املصدعة وعثرا على 
اخلزان ال������ذي يزود املضخات. لم يكن الغط������اء موجودا، انحنى 
الرج������ل على مرفقيه ليش������م األنبوب لكن رائح������ة البنزين كانت 
مجرد حلم، باهتة عفنة. انتصب وتفحص املبنى. من املس������تغرب 
أن املضخ������ات بأنابيبه������ا لم تزل في أماكنه������ا والنوافذ لم متس. 
كان الب������اب املؤدي إلى اجلزء املخص������ص للخدمة مفتوحا فدخل 
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إلى هناك. اس������تقر صندوق معدني للمعدات على احلائط. بحث 
ف������ي األدراج لكنه لم يجد ش������يئا ميكن اس������تخدامه. كانت هناك 
بعض املقابس اجليدة وأحد الت������روس. وقف ينظر حول املرآب. 
رأى برميال معدنيا معبأ بالقمامة. دخل إلى املكتب حيث انتش������ر 
الغب������ار والرماد ف������ي كل مكان. وقف الصبي عن������د الباب. كانت 
هناك منضدة معدنية وس������جل للحس������اب وبعض النشرات حول 
الس������يارات، منتفخة ومشبعة باملاء. انتش������رت البقع والتجاعيد 
على الفرش األرضي بسبب تس������رب املاء من السطح. ذهب إلى 
املنض������دة ووقف هناك، ثم رفع الهاتف واتصل برقم منزل والده. 

كان الصبي يراقبه. بادره سائال: ماذا تفعل؟
بعد ربع ميل من الس������ير في الطريق توقف ونظر إلى الوراء. 
قال: نحن ال نفكر جيدا. البد أن نعود. دفع العربة خارج الطريق 
وأزاحها إلى مكان ال ميكن رؤيتها فيه، ثم تركا متاعهما وعادا إلى 
محط������ة الوقود. في املكان املخصص للخدمة جر برميل القمامة 
املصنوع من الفوالذ وقلبه وأخرج كل علب الزيت البالس������تيكية. 
ثم جلس على األرض وفرغها من بقايا الزيت واحدة تلو األخرى، 
ت������اركا إياها مقلوبة على عقبها في أحد القدور حتى حصال في 
النهاي������ة على ما يقارب نصف كيلو من زيت احملرك. أغلق العلبة 
البالس������تيكية ومس������حها بقطعة قماش بالية وق������اس ثقلها بيده. 
حصال على زيت لس������راجهما الصغير ليضيء الش������فق والغسق 
الطويل������ني والرماديني. قال الصبي: ميكن������ك أن تقرأ لي قصة. 

أليس كذلك، يا أبي؟ أجاب: بلى، أستطيع ذلك.
٭ ٭ ٭
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ف������ي اجلهة البعي������دة من مجرى النهر م������رت الطريق مبنطقة 
س������وداء محترقة متام������ا، حيث بدت جذوع األش������جار املس������ودة 
والعاري������ة ممتدة ف������ي كل اجلهات وقد خيم الغب������ار على الطريق 
وأنَّت األس������الك املتدلية من أعمدة الكهرباء املتفحمة بوهن في 
مه������ب الريح. الح منزل محترق في بقعة خلت من األش������جار قبل 
امتداد مل������روج مقفرة رمادية وحاجز طين������ي أحمر حديث العهد 
لورش������ة أعمال طرق. وبعد ذلك أطل������ت لوحات إعالنات لفنادق 
صغيرة. كل ش������يء كما كان من قبل غير أنه باهت ومكفهر. وقفا 
في أعلى التل في البرد ومجرى الريح ليلتقطا أنفاس������هما. نظر 
األب إل������ى الصبي الذي ب������ادره قائال: أنا بخير. وضع الرجل يده 
على كتف الصبي وأش������ار إلى األراضي املنبس������طة في األسفل. 
أخ������رج املنظار م������ن العربة ووقف في الطريق ونظر إلى الس������هل 
املقابل حيث ظهر ش������كل ملدينة في الرماد كأنه رس������م عش������وائي 
لقطعة من الفحم في أرض محترقة. لم ير أي شيء ولم يالحظ 
أي أث������ر لدخان. قال الصبي: هل ميكنني أن أنظر؟ طبعا ميكنك 
ذلك. انحنى الصبي على العربة وعدل مقود العربة. سأله: ماذا 
ترى؟ ال شيء. ثم أنزل املنظار. بدأ املطر بالهطول. أجاب الرجل: 

نعم، أعرف ذلك. 
تركا العربة في أخدود مغطى باملش������مع وش������قا طريقهما إلى 
أعلى املنحدر عبر جذوع األش������جار الواقف������ة املتفحمة إلى مكان 
فيه صخ������ور بارزة، حيث جلس������ا في ظل صخ������رة وراقبا حبات 
املطر الرمادي تنهمر عبر الوادي. كان الطقس باردا جدا. جلسا 
ملتصقني وكل منهما يلف نفسه ببطانية فوق املعطف. بعد برهة 
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توقف املطر ولم يبق سوى تقطر حبات املطر في الغابات. عندما 
أصب������ح اجلو صحوا نزال إلى العرب������ة وأزاحا الغطاء عنها وأخذا 
البطانيات واألشياء التي س������يحتاجانها لقضاء تلك الليلة. عادا 
إلى أعلى التل ونش������را فراشهما على الثرى الذي لم يصبه املطر 
في ظل الصخ������ور وجلس الرجل الفا ذراعي������ه حول الصبي في 
محاولة إلعطائه بعض الدفء. كانا في داخل بطانياتهما يراقبان 
الظلمة الغريبة اآلتية لتلفهما. اختفى ش������كل املدينة الرمادي مع 
بدء الظالم كأنه مجرد ش������بح. أش������عل الرجل الس������راج الصغير 
وأبعده عن مجرى الريح. ثم مشيا إلى الطريق ممسكا بيد الصبي 
إل������ى قمة التل حي������ث بلغ الطريق ذروته وحيث يس������تطيعان رؤية 
األراض������ي املعتمة جنوبا، واقفني هناك في مهب الريح، ملتحفني 
بطانياتهما، يبحثان عن أي إش������ارة تنبئ بوجود نار أو سراج. لم 
يكن هناك أي ش������يء من ذلك. كان الس������راج في سفح التل حتت 
الصخور يلفظ أنفاسه األخيرة وبعد برهة عادا إلى ذلك املكان. 
لم يتمكنا من إيقاد النار حيث ابتل كل ش������يء من حولهما. تناوال 
وجبتهما املتواضعة باردة وأويا إلى الفراش والسراج يتوسطهما. 
لقد أحضر كتاب الصبي لكن اإلرهاق منع الصبي من االس������تماع 
إلى القراءة. قال الصبي: هل من املمكن أن نبقي الس������راج حتى 

أنام؟ طبعا، ميكننا ذلك.
حاول االب������ن النوم ملدة طويلة. بعد برهة اس������تدار ونظر إلى 
الرج������ل. كان وجهه في الض������وء اخلافت مخططا بالس������واد من 
املطر كممثل مس������رحي من زمن الك������ون الغابر. قال: هل ميكنني 

أن أسألك شيئا؟
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- طبعا، ميكنك ذلك.
- هل سنموت؟

- يوما ما. ليس اآلن.
- ومازلنا متجهني جنوبا.

- نعم.
- لذا سنكون أكثر دفئا.

- نعم.
- حسنا.

- حسنا ماذا؟
- ال شيء. حسنا، ليس إال.

- سوف أخلد للنوم.
- حسنا.

- سأطفئ السراج. هل يناسبك ذلك؟
- نعم. ال بأس.

- وفيما بعد في الظلمة: هل ميكنني أن أسألك شيئا؟
- طبعا، ميكنك ذلك.

- ماذا ستفعل لو مُت؟
- لو مَت لرغبت في املوت أيضا.

- لكي تبقى معي؟
- نعم. لكي أبقى معك.

- حسنا.
اضطج������ع الرجل وه������و يصغي للماء يتس������اقط في الغاب في 
عال������م من الصخر الصلد والبرد والصم������ت ورماد الكون الهالك 
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الذي حتمله الريح القارسة واملتقلبة جيئة وذهابا في هذا الفراغ، 
حتمله إلى األمام وتبعثره ثم جتمعه وحتمله إلى األمام من جديد. 
انفصل كل شيء عن سنده وبقي غير مسنود في عالم من الرماد. 
كان س������بب بقائه بعض من نفس مرجتف وقصير. آه لو أن قلبي 

من الصخر!
أف������اق قبي������ل الفجر مع انب������الج النهار الرم������ادي، انبالجا 
متثاقال وش������به معتم. نه������ض والصبي لم ي������زل نائما. ارتدى 
حذاءه ومتشى بني األشجار وهو يلف نفسه ببطانية. نزل إلى 
جتويف في الصخر وجلس وظل يس������عل ويسعل فترة طويلة. 
ثم ركع في الرماد. رفع وجهه نحو النهار الشاحب. همس: يا 

إلهي. يا إلهي.
مرا عب������ر املدينة ظهيرة اليوم التالي. أبقى املس������دس في 
متناول اليد على املش������مع املطوي عل������ى العربة. أبقى الصبي 
قريب������ا بجانبه. كانت املدينة محترقة ف������ي معظمها، حيث لم 
يظهر أثر حلياة وقبعت السيارات في الشارع محشوة بالغبار. 
غطى الرماد والغبار كل ش������يء. بدت آثار أقدام متحجرة في 
الوحل وجثة في أحد املداخ������ل وقد جفت متاما. بدا متكدرا 
من الوضع. جذب الصبي نحوه. قال: تذكر فقط أن األش������ياء 
املوجودة في رأس������ك تبقى فيه إلى األبد. لعلك تريد أن تفكر 

في ذلك. 
- ننسى بعض األشياء، أليس كذلك؟

- بلى. ننسى ما نريد أن نتذكر ونتذكر ما نريد أن ننسى.
كان������ت هناك بحي������رة على بع������د ميل من مزرع������ة عمه حيث 
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اعت������اد هو وعم������ه أن يذهبا في اخلريف جلم������ع احلطب. اعتاد 
أن يجلس في مؤخرة قارب التجديف ماس������حا يده والبرد شديد 
بينما كان عمه ينحني نحو املجاديف. كان الرجل العجوز يرتدي 
حذاء أس������ود مصنوعا من جلد املاعز ومربوطا بش������كل عمودي، 
وكانت قبعته مصنوعة من القش. اس������تقر غليونه الثمني في فمه 
وكان يرش������ح منه لعاب رقيق. اس������تدار ليلقي نظرة إلى الشاطئ 
البعيد، محركا أذرع املجاديف وقد نزع الغليون من فمه ومس������ح 
ذقنه بظهر يده. امتدت أش������جار البتوال على طول الشاطئ الذي 
بدا ش������احبا في ظلمة األش������جار دائمة اخلضرة خلفه. اكتس������ت 
حافة البحيرة بحطام من اجلذوع امللتوية امليتة بلونها الش������احب 
واألشجار التي طرحتها رياح أحد األعاصير منذ سنني خلت. لقد 
جرى حتطيب ونقل هذه األش������جار منذ زمن طويل. استدار عمه 
وغي������ر اجتاه املجاديف حيث انزلق القارب على الرمال ذات املياه 
الضحلة حتى انغرس������ت الرافدة في الرمال. طفت سمكة نافقة 
على ظهره������ا في املياه الصافية حيث تظه������ر األوراق الصفراء. 
ت������ركا أحذيتهما على األلواح الدافئة املصبوغة وجرا القارب إلى 
الشاطئ وثبتا املرساة على آخر نقطة من احلبل. رأيا وعاء لدهن 
اخلنزير معبأ باألس������منت وقد استقر مس������مار في وسطه. سارا 
على طول الش������اطئ وعمه يتفحص سيقان وجذور األشجار وهو 
ينفخ الدخان من غليونه ويلف حبال على كتفه. وقع اختياره على 
أحد الس������يقان فقلبه مستخدما اجلذور لتوليد القوة حتى أصبح 
نص������ف عائم في املاء. رفعا س������راويلهما حت������ى الركبة لكن البلل 
أصابهما على أي حال. ثبتا احلبل مبربط في اجلزء اخللفي من 
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القارب وجدفا عائدين عبر البحيرة والساق يترنح ببطء خلفهما. 
لقد حل الظالم ولم يبق سوى األلم املتقطع البطيء وحركة أقفال 
املجاديف وسطح البحيرة املعتم وأنوار النوافذ اآلتية على امتداد 
الش������اطئ. س������معا صوت مذياع في مكان ما. لم ينبس أي منهما 
ببنت شفة. كان هذا هو اليوم املثالي في طفولته. هذا اليوم الذي 

سيشكل أيامه املقبلة.
٭ ٭ ٭

ظال متجهني جنوبا أياما وأس������ابيع تلت. وحيدين مرهقني. 
أراض جبلي������ة قاحلة. بيوت مصنوع������ة من األملونيوم. من حني 
إل������ى آخر كانا يريان أجزاء من الطريق الرئيس������ية التي تربط 
الواليات عبر مواقع عارية من بقايا أش������جار األخشاب. البرد 
والزمهرير. وقريبا من أعل������ى الفجوة العالية في اجلبال وقفا 
يش������اهدان اخلليج املهيب املتج������ه نحو اجلنوب حيث األراضي 
احملروقة على مد البصر وأش������كال الصخور املسودة تطل من 
ب������ني أكوام الرم������اد، وأمواج الرماد ترتفع عالي������ا وتهب لتهبط 
عب������ر احلطام. حترك ضوء الش������مس اخلافت واحتجب خلف 

الضباب.
ظال أياما يخوض������ان في األرض احملروق������ة. وجد الصبي 
بعض أقالم التلوين ورس������م قناعا لوجهه محلى باألنياب وظل 
ميش������ي مرهقا م������ن دون تذمر. اختل ت������وازن إحدى العجالت 
األمامي������ة للعربة. ما الذي ميكن فعله؟ ال ش������يء. حيث احترق 
كل ش������يء أمامهما إلى درجة الرماد، كان من غير املمكن إيقاد 
النار، وكانت الليالي طويلة مظلمة والبرد في أقس������ى درجاته، 
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ب������رد يفلق الصخر ويودي باحلي������اة. ضم الصبي املرجتف إليه 
وأحصى كل زفرة واهنة في العتمة.
٭ ٭ ٭

أفاق على صوت الرعد البعيد واعتدل جالسا. ارتعش الضوء 
اخلافت اآلتي من العدم في كل مكان وانكسر عبر هبوط الرماد 
املتطاير. لف نفس������ه والصبي باملش������مع ومتدد مس������تيقظا وهو 
يصغ������ي ويفكر ملدة طويلة. إذا ما تعرض������ا للبلل فلن يكون هناك 
مجال لتجفيف نفس������يهما بجانب النار. إذا ما تعرضا للبلل رمبا 

سيهلكان.
كان������ت العتم������ة التي كان يفيق فيها في تل������ك الليالي عمياء ال 
ميكن اختراقها، عتمة تؤذي أذنيك عند اإلصغاء. غالبا كان عليه 
أن يصح������و في تل������ك الليالي حيث ال صوت س������وى صوت الريح 
العارية واألشجار املتفحمة. نهض ووقف مترنحا في تلك الظلمة 
الب������اردة املوحش������ة وذراعاه في الهواء يبحثان ع������ن التوازن بينما 
احلس������ابات الدهليزية في جمجمته تتخب������ط في تقديراتها، في 
تاريخ موغل في القدم بحثا عن االستقامة. ال بد لكل سقطة أن 
يس������بقها انحدار. تقدم خطوات عظيمة في العدم محصيا إياها 
نح������و عودته، بعين������ني مغمضتني وذراعني س������ابحتني في الهواء. 
االس������تقامة ملاذا؟ لشيء من دون اسم في الظلمة، قناة أو دهليز، 
قمره يجمعه هو والنجوم، كبندول ضخم في قاعة مستديرة يرسم 
حركات النهار الطويلة للكون التي ميكن القول إنه ال يعرف شيئا 

عنها أو أنه يعرفها بحكم الضرورة.
٭ ٭ ٭
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عب������را األراض������ي الرمادية احملترقة في نح������و يومني. توغلت 
الطريق إلى األعلى على طول قمة الس������فح حيث امتدت أراضي 
الغابات العارية في كل اجتاه. قال الصبي: الثلج يتس������اقط. نظر 
إلى السماء. هبطت حبة ثلج رمادية أمسكها بيده وراقبها تختفي 

كما اختفى آخر جيش لإلمبراطورية الرومانية.
استمرا في السير واملشمع يلفهما وحبات الثلج الرطبة تتلوى 
وتتس������اقط من العدم. انتش������ر الثلج الرمادي الذائب على جانبي 
الطريق وجرى املاء األسود من حتت أكوام الرماد العفنة. لم تعد 
هناك نيران ش������ؤم على الس������فوح البعيدة. اعتقد أن كريات الدم 
قد اس������تهلك بعضها بعضا. لم يطرق أحد هذه الطريق من قبل 
حيث ال أثر لقطاع طرق وال للصوص. بعد برهة وصال إلى مرآب 
على جانب الطريق فوقفا في بابه املفتوح وراقبا اجلليد الرمادي 

ينهمر من األراضي املرتفعة. 
جمعا بعض الصناديق القدمية وأوقدا نارا على األرض. وجد 
الرج������ل بعض املعدات وأفرغ العرب������ة وانبرى يصلح العجلة. أزاح 
الغطاء ونزع الط������وق املعدني بثاقب يدوي. نش������ر ذراعا جديدة 
للطوق من ماس������ورة وجدها، ثم ثّبت كل ش������يء في مكانه ونصب 
العربة وس������اقها في محيط دائري حيث دارت بش������كل جيد. وقد 

جلس الصبي يراقب كل شيء عن كثب. 
تابعا الس������ير في الصباح عبر األراض������ي احملطمة. رأيا جلد 
خنزير بري أشعث معلقا على باب إحدى احلظائر، مع بقايا لذيل. 
ظهرت في داخل احلظيرة ثالثة أجس������ام معلقة من العارضة في 
السقف، جافة ومغبرة بني الش������رائح الباهتة. قال الصبي: رمبا 
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يوجد ش������يء هنا. رمبا يوجد بعض الذرة أو أي ش������يء آخر. رد 
الرجل: لنذهب من هنا.

تركز قلقهما حول وضع نعالهما، وكذلك الطعام، الطعام دائما. 
وجدا في مبن������ى قدمي لتدخني اللحوم فخ������ذا من حلم اخلنزير 
معلق������ة عاليا في إحدى الزوايا. بدا كأن أحدا أحضرها من أحد 
القب������ور، إذ كانت جافة ومش������دودة إلى حد بعي������د. جعل يقطعها 
بس������كني، فكش������ف عن حلم أحمر مالح في الداخل، نضر وجيد. 
قام������ا بقليه تلك الليلة على النار حيث تركا الش������رائح الس������ميكة 
تنض������ج بهدوء مع علبة من الفاصوليا. فيما بعد أفاق في الظلمة 
وتصور أنه س������مع طب������وال تقرع في مكان ما ف������ي التالل املظلمة 

اخلفيضة. ثم تغير مجرى الرياح وخيم الصمت املطبق.
٭ ٭ ٭

في األحالم جاءته عروس������ه الش������احبة م������ن مهدها األخضر 
املورق. كانت أضالعها مصبوغ������ة باألبيض وقد ارتدت ثوبا من 
الش������اش وحملت شعرها الداكن بأمشاط من العاج وأمشاط من 
األصداف. أطلت بابتسامتها ونظرت بعينيها الرانيتني إلى أسفل. 
ف������ي الصباح كان الثلج يتس������اقط وقد امت������دت خيوط من حبات 

اجلليد الصغيرة على طول األسالك الكهربائية في األعلى.
لم يثق بكل ذلك. قال لنفس������ه إن األحالم املناس������بة لرجل في 
خط������ر ال بد أن يلفها اخلطر وكل ما عدا ذلك يكون نذيرا للوهن 
واملوت، ليس إال. كان قليل النوم، قلقا في منامه. رأى أنه يتجول 
في غابة مزهرة حي������ث ترفرف الطيور من حولهما هو والصبي، 
والس������ماء تنوء بزرقتها، لكنه تعلم كي������ف يصحو من تلك العوالم 
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األسطورية. وهو راقد هناك في العتمة مبذاق غريب حلبة دراق 
س������قطت من أشجار خيالية تالشت في فمه. اعتقد أنه لو عاش 
مبا فيه الكفاية فإن الكون بأسره أخيرا سيؤول إلى الضياع، مثل 
الكون الهالك اآلهل والعامر بالعميان اجلدد الذي اختفى برمته 

ببطء من الذاكرة.
ل������م يصح البتة من أح������الم اليقظة في الطري������ق حيث تهادى 
مبشيته. متكن من استرجاع كل شيء عنها ما عدا عبيرها. جلس 
في املس������رح بجانبها منحنيا إلى األمام وهو يس������تمع للموسيقى. 
بدت الزخارف الذهبية وحام������الت املصابيح اجلدارية والثنيات 
العمودية الطويلة للس������تائر على جانبي املس������رح. ضمت يده في 
حضنها وأمكنه تلم������س جرابها الطويل من حتت ردائها الصيفي 

الرقيق. كفى! لتأتي الظلمة والبرد اآلن. اللعنة!
صنع واقيات م������ن خرقتني قدميتني وجدهما وربطها بالعربة 
حلماية األطراف من الطري������ق أمام العجالت ووضع الصبي في 
الصندوق ووقف عل������ى العارضة اخللفية ككلب متحفز، ثم أخذا 
في النزول وهما يشقان طريقا للعربة عبر االنحناءات وهما في 
وضعية رياضة التزلج. وكانت أول مرة يرى فيها الصبي يبتس������م 

منذ زمن طويل.
 في قمة التل ظهر انعطاف ثم اعتدال في الطريق. كان دربا 
قدميا شق طريقه عبر الغابات. ارجتال وجلسا على مقعد وجعال 
ينظران إلى األراضي الرمادية املمتدة التي لفها الضباب. أطلت 
بحيرة من هناك، باردة وشاحبة وثقيلة في التجويف النظيف من 

املناطق الريفية.
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- ماذا يوجد هناك، يا أبي؟
- إنه أحد السدود.
- ما الغرض منه؟

- لتكوين البحيرة. قبل أن يقيموا الس������د كان ذلك مجرد نهر. 
يُستخدم املاء الذي يجري في السد إلدارة املراوح الضخمة التي 

تسمى توربينات لتوليد الكهرباء.
- لصنع النور؟

- نعم، لصنع النور.
- هل ميكننا النزول إلى هناك لرؤية ذلك؟

- أظن ذلك غير ممكن لبعد املسافة.
- هل سيبقى السد هناك فترة طويلة؟

- أعتقد ذلك. إنه مصنوع من األس������منت. رمبا سيبقى مئات 
السنني، إن لم يكن اآلالف منها.

- هل تعتقد أنه يوجد سمك في البحيرة.
- ال. ال يوجد شيء في البحيرة.

قبل مدة طويلة شاهد في مكان ما قريب جدا من هنا صقرا 
ينزل من س������فح اجلبل الطويل األزرق وينقض بصدره القوي على 
طائر وسط سرب من طيور الكركي ويأخذه إلى النهر في األسفل 
بحالة مزرية تاركا خلفه ريشه املتطاير يتهادى في هواء اخلريف 

الساكن. 
 لم يغ������ادر مذاق اله������واء املزعج ف������اه أبدا. وقف������ا في املطر 
كالبهائ������م الت������ي تُربى في املزارع. ثم تابعا س������يرهما وهما يلفان 
نفسيهما باملشمع في املطر اخلفيف اململ. كانت أقدامهما مبتلة 
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باردة ونعالهما تلفظ أنفاسها األخيرة. بدت على جوانب اجلبال 
محاصيل قدمية ميتة س������ويت باألرض والحت األش������جار العارية 

على سلسلة اجلبال فجة وسوداء في املطر.
كانت األحالم غنية باأللوان إلى حد بعيد. بأي وس������يلة أخرى 
سيناديك املوت؟ في أثناء التجول في الفجر القارس البرد حتول 
كل ش������يء إلى رماد في حلظات، كلوح������ات قدمية مصنوعة من 

اجلص دفنت قرونا قبل أن تتعرض فجأة لضوء النهار.
ازداد اجل������و بردا ووصال أخيرا إل������ى أراضي النهر املنخفضة 
الفسيحة في الوادي حيث الحت آثار األراضي الزراعية املدمرة 
وبدا كل ش������يء ميتا بال حراك عل������ى امتداد األراضي املنخفضة 
القاحلة. واصال دفعهما للعربة على طول الطريق األسفلتية وقد 
أطلت بيوت األلواح اخلشبية العالية بسقوفها املعدنية املتعرجة. 
وبدت هناك حظيرة لألخش������اب في أح������د احلقول بلوحة إعالن 
ت������روج ملدينة »روك« الس������ياحية وقد كتبت بأح������رف كبيرة باهتة 

وعلقت عرضيا حتت منحنى السقف. 
حتول السياج على جانبي الطريق إلى صفوف من نبات العليق 
األس������ود املتش������ابك حيث ال أثر للحياة. ترك الرجل الصبي في 
الطريق حامال املس������دس وصعد عل������ى درج حجري ومضى عبر 
الردهة لبيت ريفي مظلال عيني������ه ومتلصصا من خالل النوافذ. 
دخل إل������ى املطبخ حيث انتش������رت القمامة عل������ى األرض وبعض 
الصحف القدمية. بدت األواني في اخلزانة واألقداح تتدلى من 
مقابضها. نزل عبر املمر ووقف في الباب املؤدي إلى الش������رفة. 
ب������دا أرغن قدمي في الزاوية وجهاز تلفاز وأثاث مصنوع من مواد 
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رخيص������ة وخزانة مالبس قدمية مصنوعة من خش������ب أش������جار 
الكرز. صعد الدرج ودخل إلى غرف النوم حيث غطى الرماد كل 
شيء. بدت حجرة أطفال فيها لعبة على هيئة كلب استقرت على 
حاف������ة النافذة وهي تنظر إلى احلديقة. فتش اخلزائن املوجودة. 
ة وخ������رج ببطانيتني جيدتني من الصوف  نفض الغبار عن األس������رَّ
ون������زل الدرج. وجد ف������ي خزانة املؤن ثالث عل������ب بندورة مغلفة. 
نفض الغبار عن أغطيتها وتفحصها. تصور أنها لم ترق لشخص 
م������ا من قبل، لذا قرر تركها وخرج بالبطانيتني على كتفه ثم تابعا 

مسيرهما في الطريق.
ف������ي ضواحي املدينة وصال إلى س������وبر مارك������ت حيث جثمت 
بضع س������يارات في املوقف املثقل بالغبار. تركا العربة في املوقف 
وجتوال في املمرات املتسخة. وجدا في اجلزء املخصص للخضار 
والفاكهة في القاع بعض الفاصوليا القدمية وش������يئا ما رمبا كان 
حبات من املش������مش جفت وحتولت إلى متاثي������ل منذ زمن غابر. 
تبعه الصبي وخرجا من الباب اخللفي. اس������تقرت في املمر خلف 
املتجر بضع عربات للتس������وق تعرضت لصدأ شديد. عبرا املتجر 
من جديد باحثني عن عربات أخرى لكنهما لم يجدا ش������يئا. كان 
بجانب الباب آلتان للمش������روبات اخلفيف������ة أُميلتا فوق األرضية 
وفتحتا بعتلة. انتش������رت النقود املعدنية في كل مكان في الرماد. 
جلس وأدخل يده في األجزاء الداخلية لآللتني، وفي اآللة الثانية 
قبضت يده على أسطوانة معدنية باردة. سحب يده ببطء وجلس 

ينظر إلى علبة كوكاكوال.
- ما هذا يا أبي؟
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- هدية من أجلك.
- ما هي؟

- هنا اجلس.
ف������ك رباط احلقيب������ة عن ظهر الصب������ي ووضعها على األرض 
خلفه، ثم ضغط وإبهامه حتت مشبك األلومنيوم في أعلى العلبة 
وفتحها. مال بأنفه نحو الس������ائل الفائ������ر اخلفيف املتصاعد من 

العلبة ثم ناولها الصبي وقال له: اشرب.
أخذ الصبي العلبة. قال: إنها ترغي.

- اشرب.
نظ������ر إلى والده ثم أمال العلبة وش������رب. جل������س هناك يتأمل 

فيها، قال: إنها جيدة حقا.
- نعم، إنها كذلك.

- تريد بعضا منها يا أبي؟
- أريدك أنت أن تشربها.

- خذ رشفة منها.
أخذ العلبة ورشف منها ثم ناولها الصبي. قال: اشربها.

- لنجلس هنا.
- هذا ألنني لن أشرب واحدة مرة أخرى أبدا، أليس كذلك؟

- كلمة »أبدا« تشي بوقت طويل.
- حسنا، قال الصبي.

بحلول الشفق في اليوم التالي كانا في املدينة. بدت االمتدادات 
األسمنتية الطويلة للتقاطعات عبر الواليات املختلفة كأنها بقايا 
حط������ام ملهى ضخم في ظل العتمة البعيدة. حمل املس������دس في 
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اجلزء األمامي من حزامه وارتدى الس������ترة م������ن دون أن يزرها. 
اجلث������ث املوميائية منتش������رة ف������ي كل مكان، وق������د التصق اللحم 
عل������ى امتداد العظم وجفت العروق لتصبح مش������دودة ومضغوطة 
كاألس������الك. بدت ذابلة ومس������حوبة كأنها شبح عصري، والوجوه 
مالءات مغلية وقد اصفرت أوتاد األضراس. كانوا حفاة كحجيج 

من نوع ما فقدوا نعالهم منذ زمن بعيد. 
تابعا املسير. ظل يراقب األمور من خلفه باستمرار عبر املرآة. 
الشيء الوحيد الذي كان يتحرك في الشوارع هو الرماد املتطاير. 
عبرا اجلس������ر األس������منتي العال������ي فوق النهر حي������ث الح رصيف 
للتحميل في األس������فل، وكانت قوارب التنزه الصغيرة مغمورة إلى 
وسطها في املياه الرمادية، وبدت األكوام العالية في النهر معتمة 

في الرماد.
ف������ي اليوم التال������ي صادفا على بعد بضع������ة أميال نحو جنوب 
املدينة عند منعطف في الطريق وهما يكادان يختفيان تقريبا في 
نبات العليق امليت حولهما، صادفا منزال خش������بيا قدميا مبداخن 
ج������دران مائلة وجدار حجري. توقف الرجل، ثم تابع الس������ير إلى 

املدخل.
- ما هذا املكان يا أبي؟

- إنه املكان الذي ترعرعت فيه.
وق������ف الصبي وهو ينظر إل������ى املنزل. نُزع������ت معظم األلواح 
اخلش������بية من احلوائط املنخفضة واس������تخدمت كحطب وبقيت 
القوائم املواد العازلة مكش������وفة. انتش������رت البقاي������ا املتعفنة من 

الشرفة اخللفية على املصطبة األسمنتية.
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- هل سندخل؟
- ِلَم ال؟

- أنا خائف.
- أال تريد أن ترى أين كنت أعيش؟

- ال.
- ستكون األمور على ما يرام.

- رمبا يعيش أحد هنا.
- ال أظن ذلك.

- لكن لنفرض أن هناك شخصا ما.
وقف رانيا إلى جدران حجرته القدمية. نظر إلى الصبي.

- أتريد االنتظار هنا؟
- ال. أنت دائما تقول ذلك.

- أنا آسف.
- أعرف هذا. لكنك تفعل ذلك. 
٭ ٭ ٭

نزع������ا حقائب الظهر وتركاها على املصطبة وش������قا طريقهما 
وس������ط القمامة على الش������رفة واندفعا إلى داخ������ل املطبخ. كان 
الصبي ملتصقا بيد أبيه. بدت األش������ياء كم������ا كان يتذكرها إلى 
ح������د بعيد. كانت الغرف فارغة واس������تقر ف������ي احلجرة الصغيرة 
املجاورة لقاعة الطعام س������رير معدني عار وطاولة معدنية قابلة 
للطي. لم يزل ملقط الفحم نفس������ه املصنوع من احلديد الصلب 
جاثما في املس������توقد الصغير. اختفى اإلطار املصنوع من خشب 
الصنوب������ر عن اجل������دران تاركا وراءه القش������ور فقط. وقف هناك 
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وتلمس بإبهامه خشب املستوقد مبس������اميره املدهونة التي كانت 
حوام������ل للجوارب الطويلة قب������ل أربعني عاما. »هن������ا كنا نحتفل 
بعيد امليالد عندما كنت صبيا«. اس������تدار ونظر إلى احلطام في 
احلديقة، حيث ظهرت كتلة متشابكة ميتة من زهرة الليلك وبقايا 
سياج. »كنا في ليالي الشتاء الباردة عندما كانت تنقطع الكهرباء 
بسبب إحدى العواصف جنلس حول النار هنا، أنا وإخوتي، ألداء 
واجباتنا املدرسية«. كان الصبي يراقبه. تراءت له أشكال غشت 
وجه والده لم يتمكن من رؤيتها. قال: ينبغي أن نذهب من هنا يا 

أبي. نعم، قال الرجل. لكنه لم يفعل.
عبرا إلى قاعة الطعام حيث كان القرميد في املستوقد بصفرة 
النه������ار الذي بني فيه إذ لم تش������أ والدته أن تراه مس������ودا. بدت 
األرضية وقد جتعدت بسبب ماء املطر. وجدا في غرفة املعيشة 
عظام حيوان صغير مفككة وموضوعة في كومة. رمبا كانت بقايا 
قطة. اس������تقر ق������دح زجاجي بجانب الباب. متس������ك الصبي بيد 
أبي������ه. صعدا الدرج ثم اس������تدارا وعبرا املمر حيث تبعثرت بعض 
لفات الشاش املبتل على األرضية وانكشفت األلواح اخلشبية في 
الس������قف. وقف في باب غرفته إذ ظهر فراغ صغير بني السقف 
واجلدران. »كنت أنام هنا وكان س������ريري مقاب������ل هذا اجلدار«. 
استذكر اآلالف من ليالي األحالم، أحالم من خيال طفل، عوالم 
غني������ة أو مرعبة بدت على طبيعتها لكنها لم تصور أبدا اآلتي من 
األيام. فتح باب اخلزانة متوقعا إلى حد ما أن يجد أش������ياء تعود 
إل������ى أيام طفولت������ه. نزل برد النهار القارس من الس������طح، رماديا 

كفؤاده.
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- ينبغي أن نذهب من هنا يا أبي. هل ميكننا الذهاب؟
- نعم. ميكننا الذهاب.

- أنا خائف.
- أعرف ذلك. أنا آسف.

- إني خائف حقا.
- حسنا. ما كان ينبغي أن نأتي إلى هنا.

بعد ثالث ليال في التالل املنخفضة من اجلبال الشرقية أفاق 
في الظلمة ليسمع شيئا يتقدم. كان مضطجعا ويداه على جانبيه. 

اهتزت األرض. الشيء قادم نحوهما.
- أبي، أبي. نطق الصبي.

- اهدأ. كل شيء على ما يرام.
- ما هذا يا أبي؟ 

اقترب ذلك الشيء وعال ضجيجه. اهتز كل شيء. ثم مر من 
حتتهما مثل قطار في األنفاق ومضى مختفيا في الظلمة. التصق 

الصبي بوالده وهو يبكي ورأسه مدفون في صدره.
- اهدأ. كل شيء على ما يرام.

- أنا خائف جدا.
- أعرف ذلك. األمور جيدة اآلن. لقد مضى في طريقه.

- ما الذي حدث يا أبي؟
- هزة أرضية. لقد انتهت اآلن. نحن بخير. اهدأ.

في الس������نوات اخلوالي كانت الطرق تعج بالالجئني القابعني 
مبالبس������هم الرثة وهم يرتدون األقنعة والنظارات ويجلسون على 
قارع������ة الطريق مثل ناجني م������ن كارثة جوي������ة وعرباتهم مملوءة 
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مبتاعه������م الرديء. كان������وا يج������رون العربات وعيونه������م تلمع في 
جماجمهم مشكلني كتال بشرية ال عقيدة لها، تترنح في الطرقات 
كمهاجرين من بالد ضربتها احلمى. بدا وهن كل شيء في النهاية 
وآلت أمور قدمية ومزعجة إلى العدم والظلمة. أخذ آخر األشياء 
املجموع������ة كلها معه وأطفئ النور ومض������ى إلى غير رجعة. انظر 
حولك. تعد كلمة »أبدا« وقتا طويال. لقد عرف الصبي ما عرف. 

إن »أبدا« ليست وقتا على اإلطالق.
جلس عند العصر بجانب ناف������ذة رمادية في الضوء الرمادي 
في بيت مهجور وقرأ جرائد قدمية والصبي نائم. الحظ األخبار 
املثي������رة وانتابته املخ������اوف الغريبة. في الثامن������ة صباحا تنكمش 
زهرة الربيع. رنا إلى الصبي النائم. هل تستطيع فعل ذلك؟ متى 

سيحني الوقت؟ هل لك أن ...؟
جلس������ا القرفصاء في الطريق وتناوال األرز البارد والفاصوليا 
الب������اردة التي طبخاها قبل عدة أيام. كان الطعام قد بدأ يتخمر. 
لم يج������دا مكانا إليقاد النار في منأى عن العيون. ناما ملتصقني 
حتت الدثار الننت في الظلمة والبرد. ضم الصبي إليه. لقد هزل 
كثي������را. قال الصبي: قلبي، قلب������ي. لكنه كان يعرف أنه لو كان أبا 
جيدا حتى اآلن رمب������ا كان الوضع كما قالت أمه: إن الصبي كان 

هو الشيء الوحيد الذي وقف بينه وبني املوت.
كان الوقت متأخرا من الس������نة ووجد صعوبة بالغة في متييز 
ذلك الش������هر. اعتقد أن لديهما طعاما كافيا للوصول إلى اجلبال 
لكنه كان م������ن الصعب التأكد من ذل������ك. كان املمر عند احلاجز 
املائي على ارتفاع خمس������ة آالف قدم وس������يكون اجلو باردا جدا. 
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قال إن كل ش������يء يعتمد على الوصول إلى الشاطئ، غير أنه كان 
يعلم عند اإلفاقة بالليل أن ذلك مجرد سراب وال يتفق مع العقل. 
فهن������اك احتمال كبير بأنهما س������يموتان في اجلبال وينتهي األمر 

عند ذلك.
عب������را بقاي������ا حطام أح������د املنتجعات واجتها جنوب������ا. امتدت 
الغابات احملروقة أمياال على طول املنحدرات وتساقط الثلج في 
وقت أبكر مما كانا يتوقعان. لم يظهر أي أثر لعابر في الطريق وال 
ألي شيء يعيش هناك. بدت الصخور املستديرة املكسوة بالسواد 
كأش������كال دببة على املنحدرات القليلة األشجار. وقف على جسر 
حج������ري حيث املي������اه تتدفق في بركة وتتح������ول تدريجيا إلى زبد 
رمادي. ذلك هو املكان الذي كان يش������اهد فيه أسماك السلمون 
املرقط������ة وهي تتمايل في التيار في س������باق مع ظاللها الواضحة 
على الصخور من حتتها. تابعا مس������يرهما، وكان الصبي ميش������ي 
مجه������دا وهو يتكئ على العربة وينحن������ي تدريجيا إلى أعلى عبر 
الط����رق اجلب����لية. لم تزل هناك بعض احلرائق مشتعلة في أعلى 
اجلبال، وفي الليل كان ميكنهما رؤية نورها البرتقالي الغامق عند 
هب������وط الرماد على األرض. كان اجلو يزداد ب������ردا لكنهما أوقدا 
النار في مربضهما طوال الليل وتركاها مش������تعلة خلفهما عندما 
رحال في الصباح. لقد لفا أقدامهما بأكياس وربطاها باألسالك. 
حت������ى اآلن تراكم الثلج لبضع بوصات فق������ط لكنه كان يعرف أنه 
إذا ما زاد س������مكه بشكل كبير فال بد أن يتخليا عن العربة. كانت 
املشكالت قد بدأت وكان عليه التوقف مرارا للراحة. شق طريقه 
إلى حافة الطريق وقد أدار ظهره للصبي حيث وقف منحنيا ويداه 
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على ركبتيه وجعل يسعل. انتصب واقفا بعينني دامعتني. ظهر على 
الثلج الرمادي أمامه رشة رقيقة من الدم.

خيما بجانب صخرة مستديرة وصنعا مأوى من املشمع بأوتاد. 
أوق������دا نارا وجع������ال يجمعان كومة كبيرة م������ن األغصان تكفيهما 
طوال الليل. جمعا سجادة من أغصان نبات الَشوكران امليت فوق 
الثلج وجلس������ا ملفوفني في بطانياتهما يراقبان النار ويرتش������فان 
بقايا علبة الكوكاكوال التي عثرا عليها قبل أسابيع. تساقط الثلج 
من جديد وتطايرت حباته الناعمة في العتمة. غش������يه النوم في 
ال������دفء الرائع وقد مَر ظل الصبي م������ن فوقه إلى اجلهة املقابلة 
حامال حزمة من احلطب. راقبه وهو يحرك اللهب. بدا كأنه تنني 
ناري. تطاير الشرر إلى أعلى وتالشى في الظالم احلالك. ما كل 
الكلمات املتالش������ية واقع يتحقق وهذه النعمة ليست أقل واقعية 

باقتالعها من جذورها.
أف������اق قبيل الصب������اح وقد حتولت النار إل������ى فحم وتوجه إلى 
الطري������ق. أش������رق النور في كل مكان وكأن الش������مس املفقودة قد 
ع������ادت أخيرا. بدا الثل������ج برتقاليا والمعا. كان������ت إحدى حرائق 
الغابات تتقدم على امتداد الس������فوح املتعطش������ة للنيران احمليطة 
بهم������ا، تلتهب وتس������تعر ف������ي اجلو امللب������د بالغيوم مث������ل األضواء 
الش������مالية. وقف في البرد املتصل فترة طويلة. أثار اللون املخيم 
حوله شيئا في داخله كان قد نسيه منذ زمن بعيد. تذكر كلماتها: 

ضع قائمة، ادع ربك، تذكر.
ازداد البرد. لم يتحرك أي شيء في ذلك العالم املرتفع. خيمت 
رائحة الدخان الشديدة املنبعثة من األخشاب على الطريق. أخذ 
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يدف������ع العربة قدما عبر الثلوج بضعة أميال كل يوم. لم يكن لديه 
أدنى فكرة عن املس������افة التي تفصلهما عن القمة. اقتصدا كثيرا 
في مأكلهما وكانا يش������عران باجلوع طوال الوقت. وقف ينظر إلى 
األراضي املمتدة حيث بدا نهر بعيد في األسفل. كم كانت املسافة 

التي قطعاها؟
رأى ف������ي منامه أن املرأة كانت مريض������ة وكان يعتني بها. بدا 
احلل������م على هيئة تضحية لكن نظرته كانت مختلفة. لم يعنت بها 
وقضت وحيدة في مكان ما في الظلمة، حيث لم يوجد حلم آخر، 

وال عالم يقظ آخر، وال رواية أخرى لسردها.
في ه������ذا الطريق لم يوجد رجال متدينون. لقد ذهبوا وبقيت 
أنا وأخذوا معهم العالم. ثمة تساؤل: كيف ميكن أن تختلف »أبدا« 

عما كانت عليه »أبدا«؟ 
خيَّم������ت عتمة القمر املتواري وبدت الليالي أقل س������وادا بعض 
الش������يء عما كانت. مع طلوع النهار كانت الش������مس املنفية تدور 

حول األرض مثل أم ثكلى حتمل شمعة.
كان الناس يجلس������ون على الرصيف فج������را محطمني ينفثون 
أنفاس������هم في مالبسهم في مشهد يش������به محاولة انتحار فاشلة 
جلماع������ة دينية. ثم يأتي اآلخرون ملس������اعدتهم. في غضون عام 
استعرت احلرائق على سلسلة اجلبال وخيمت الترانيم املشوشة. 
س������معت صيحات القتلى. عندما طلع النه������ار كان املوتى مثبتني 
على دعامات على امتداد الطريق. ماذا فعلوا؟ اعتقد أن العقاب 
رمبا كان أكبر من اجلرمية في تاريخ هذا العالم لكنه ارتاح قليال 
لهذه الفكرة. بدأ الهواء يروق وتصور أن القمة ليست بعيدة. رمبا 
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يصالنها غ������دا. جاء الغد وذهب. لم يتس������اقط الثلج مرة أخرى 
لكن كثافته على الطريق كانت قد بلغت س������ت بوصات، وكان دفع 
العرب������ة إلى أعلى في تلك املنحدرات عمال ش������اقا. اعتقد أنهما 
سيجبران على التخلي عنها. كم من املتاع يستطيعان حمله؟ وقف 
ورنا نحو املنحدرات العارية بناظريه. كان الرماد يهبط على الثلج 

حتى حّوله إلى اللون األسود متاما.
ب������دا املمر قريبا عند كل منعطف ولكن������ه فيما بعد توقف في 
إحدى الليالي ونظر في كل االجتاهات وتأكد منه متاما. فك رقبة 
السترة وأنزل القبعة ووقف مصغيا. سمع صوت الريح تعبث في 
أكوام نبات الَشوكران السوداء امليتة. ظهر موقف فارغ للسيارات 
ع������ن بعد. وق������ف الصبي إلى جانبه حيث كان ق������د وقف مرة مع 

والده في فصل شتاء خال. سأل الصبي: ماذا هناك يا أبي؟
- إنه املمر اجلبلي، لقد وصلنا.

٭ ٭ ٭
تابعا ش������ق طريقهما في الصباح وكان اجلو باردا جدا. قبيل 
العصر بدأ الثلج يتس������اقط م������رة أخرى وخيما مبك������را إذ جثما 
مس������تظلني باملش������مع وراقبا الثلج يتس������اقط على الن������ار. بحلول 
الصباح كانت هناك بضع بوصات من الثلج اجلديد على األرض 
لكن الثلج توقف وخيم الس������كون إال من سماع دقات قلبيهما. كّوم 
احلط������ب فوق اجلمر ونفخ في النار معيدا احلياة إليها، ثم ش������ق 
طريقه عبر االنهي������ارات الثلجية إلخراج العربة. بحث بني العلب 
ثم عاد وجلس������ا بجانب الن������ار وتناوال آخر ما تبق������ى لديهما من 
البس������كويت وعلبة من النقانق. وج������د في مخبأ في حقيبة ظهره 
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نصف عبوة من الكاكاو فطهاها للصبي ثم س������كب لنفسه فنجانا 
من املاء الساخن وجلس ينفخ فيه.

-لقد وعدت أال تفعل ذلك، قال الصبي.
- أفعل ماذا؟    

- تعرف ماذا، يا أبي. 
س������كب املاء الس������اخن في اإلناء وأخذ فنجان الصبي وسكب 

بعض الكاكاو في فنجانه ثم أعاده إليه.
- عليَّ أن أراقبك في كل األوقات، قال الصبي.

- أعرف ذلك.
- إذا تنصل������ت م������ن الوعود الصغيرة س������تتنصل م������ن الوعود 

الكبيرة. هذا ما قلته أنت.
- أعرف. لكنني لن أفعل ذلك.

٭ ٭ ٭
ش������قا طريقهما طوال اليوم من عل������ى املنحدر املواجه جلنوب 
احلاج������ز املائي. كانت العربة تتوقف عن االندفاع متاما في الكتل 
الثلجي������ة العميقة وكان علي������ه أن يجرها من خلفه بيد واحدة وهو 
يفتح لها الطريق. كان يستحيل العثور على شيء يستخدمه كمزالج 
ف������ي املنطقة اجلبلي������ة مثل أداة معدنية قدمية أو لوح س������قط من 
سقف ما. ابتلت أغطية أقدامهما بالكامل وعانيا من البرد والبلل 
طوال اليوم. ات������كأ على العربة ليلتقط أنفاس������ه والصبي ينتظر. 
سمع انهيارا حادا في مكان ما في اجلبل، ثم تاله آخر. إنه مجرد 
سقوط لشجرة، قال الصبي. كل شيء على ما يرام، رد الرجل. كل 

األشجار في العالم ستسقط عاجال أم آجال. لكن ليس علينا.
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- كيف لك أن تعرف ذلك؟
- أعرف، ليس إال.

ومع ذلك صادفا أش������جارا تعترض الطريق مما كان يدفعهما 
إلى أن يفرغ������ا العربة وينقال املتاع من فوق اجلذوع ثم يحمالها 
من جديد ليضعاها في اجلهة املقابلة البعيدة. اكتش������ف الصبي 
ألعابا نسي أنها كانت معه. احتفظ بلعبة لشاحنة وتابعا مسيرهما 

وقد استقرت اللعبة على املشمع.
خيما في ش������ريط أرضي على اجلهة القاصية جلدول متجمد 
على جانب الطري������ق. طّيرت الرياح الرماد عن اجلليد األس������ود 
وب������دا اجلدول ك������درب بازلتي يتعرج عبر الغ������اب. جمعا احلطب 
من اجلهة الش������مالية للمنحدر حيث لم تكن الرطوبة عالية جدا 
هناك. دفعا أشجارا بكاملها وسحباها إلى مخيمهما. أوقدا نارا 
ونشرا املشمع وعلقا مالبس������هما املبتلة على أوتاد لتنفث البخار 
والننت وجلسا ملفوفني في دثارهما عاريني والرجل يلصق قدمي 

الصبي مبعدته ليدفئهما.
كان الصبي يئن عندما اس������تيقظ في الليل فاحتضنه الرجل. 

اهدأ، قال له. اهدأ. كل شيء على ما يرام.
- رأيت حلما سيئا.

- أعرف ذلك.
- هل ينبغي أن أخبرك به؟ 

- إن أردت ذلك.
- كان ل������دي بطريق قمت أن������ت بإدارة زنبرك������ه وكان يتهادى 
ويضرب زعنفيه. وكنا جميعا في ذلك املنزل الذي كنا نعيش فيه 
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ووص������ل البطريق إلى الزاوية لكن أحدا لم يدر زنبركه من جديد 
وكان ذلك مرعبا حقا.

- حسنا.
- كان ذلك أكثر رعبا في احللم.

- أعرف. ميكن لألحالم أن تكون مرعبة حقا.
- ملاذا رأيت ذلك احللم املرعب؟

- ال أع������رف. لكن األم������ور على ما يرام اآلن. س������أضع بعض 
احلطب على النار. اخلد للنوم اآلن.

لم يرد الصبي. ثم قال: الزنبرك لم يكن يعمل.
قضيا أربعة أيام أخ������رى لكي يخرجا من منطقة الثلوج ولم 
تب������ق إال بقع مغطاة بالثلج عند بع������ض املنعطفات في الطريق، 
وكانت الطريق س������وداء مبتلة نتيجة ذوبان الثلوج من األراضي 
املرتفع������ة واس������تمرت كذلك بعض الوقت. خرج������ا على امتداد 
حافة ممر عميق وبعيدا في أس������فل العتمة ب������دا أحد األنهار. 

وقفا مصغيني. 
ظهرت جروف الصخور العالية على اجلهة القاصية للوادي 
الضيق ذات األش������جار الس������وداء النحيلة املائلة على اخلندق. 
تالش������ى ص������وت النهر، ثم عاد بعد ذلك وهب������ت رياح باردة من 
األراض������ي املنخفضة. قضي������ا اليوم كامال قب������ل أن يصال إلى 

النهر.
تركا العرب������ة في مكان للوقوف وجتوال عبر الغاب. س������معا 
صوت رعد خفيض آتيا من النهر. كان ذلك ش������الال يندفع من 
على سطح عال لصخرة ويسقط بعمق ثمانني قدما عبر خيمة 
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من الضباب إلى داخل البركة في األس������فل. كان بإمكانهما شم 
رائحة املاء والشعور بالبرودة اآلتية منه. يا إلهي، صاح الصبي. 

لم تستطع عيناه مفارقة املشهد. 
٭ ٭ ٭

قرفص والتقط حفنة من احلصى وشمها ثم تركها، فانسابت 
من بني يديه المعة مس������تديرة وملس������اء ككرات بلورية صغيرة أو 
ك������رات حلوى مرّقطة صنعت من الصخر. بدت كأقراص صغيرة 
سوداء تش������ّع كقطع من الزجاج الالمع نتيجة الرذاذ الصادر من 

النهر. متشى الصبي ثم قرفص والمس املياه الداكنة.
س������قطت مياه الشالل تقريبا في منتصف البركة فدارت املياه 
برغوة رمادية. وقفا جنبا إلى جنب وهما يصيحان أحدهما على 

اآلخر وسط الضجيج.
- هل املياه باردة؟

- نعم. إنها باردة جدا.
- هل تريد أن تنزل إلى املاء؟

- ال أعرف.
- أنت تعرف بالتأكيد.
- هل ميكننا النزول؟

- لننزل. 
فك الس������ترة وتركها تس������قط على احلص������ى وانتصب الصبي 
وتعريا ونزال إلى املاء. بدوا ش������احبني كاألشباح ومرجتفني. كان 
الصبي نحيال إلى درجة تنبئ بتوقف قلبه. غاص في املاء وصعد 

الهثا واستدار وانتصب في املاء، ضاربا ذراعيه.
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- هل املاء يغمر رأسي؟ صاح الصبي. 
- ال. لنسبح.

اس������تدار وس������بح إلى حيث الشالالت، مفس������حا املجال للماء 
الساقط لضرب جسمه. انتصب الصبي في البركة حتى خصره 
واضعا يدي������ه على كتفيه وهو يقفز إلى أعلى وإلى أس������فل. عاد 
الرجل إليه. أمسكه وجعله يعوم مبساعدته والصبي يلهث ويضرب 

ذراعيه في املاء. أحسنت صنعا، قال الرجل. أحسنت صنعا.
ارتديا مالبسهما وهما يرجتفان وصعدا في الدرب إلى أعلى 
النهر. متشيا على امتداد الصخور إلى حيث يبدو أن النهر ينتهي 
وأمس������ك الصبي وغام������ر بالوصول إلى آخر سلس������لة الصخور. 
انقبض النهر فوق احلافة وس������قط بكامله في خط مستقيم إلى 

البركة في األسفل. متسك الصبي بذراع أبيه.
- املسافة بعيدة جدا، قال الصبي.

- إنها بعيدة جدا.
- هل ميوت الشخص إذا سقط هنا؟

- سوف يتأذى. إنها مسافة طويلة.
- إنه شيء مرعب جدا.

جتوال في الغاب حيث بدأ النور يتالش������ى. س������ارا في املناطق 
املستوية على امتداد أعلى النهر من بني األشجار الضخمة امليتة. 
كانت غاب������ة جنوبية غنية ضمت يوما ما أعش������اب »البودوفلون« 
و»الببس������وة«. وبدت أيضا نباتات »اجلنس������ة«، بأطرافها اليابسة 
امليتة في شكلها السداسي وقد التوت وتخشنت واسودت. توقف 
حيث الحظ ش������يئا م������ا في القش والرماد وانحنى وكش������ف عنه. 
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بانت مجموعة »الفطر«، منكمشة ويابسة ومجعدة. التقط واحدة 
منها ورفعها وشمها، ثم قضم قطعة من الطرف ومضغها.

- ما هذا يا أبي؟
- »الفطر«، إنه »الفطر«.

- وما الفطر؟
- إنه نبات يصلح لألكل.

- هل ميكن تناوله؟
- نعم. جرب قضمة منه؟

- هل هو طيب؟
- جربه.

ش������م الصبي حبة الفطر وقضمها وجع������ل ميضغها. نظر إلى 
أبيه. إنها طيبة، قال الصبي.

نبشا نباتات الفطر من األرض بأحجامها الصغيرة وأشكالها 
الغريبة ثم وضعها الرجل في قبعة سترة الصبي. عادا إلى الطريق 
إلى حيث تركا العربة وخيما بجانب البركة عند الشالالت. أزاال 
الت������راب والرماد عن حبات الفطر ووضعاها في إناء لتنقع باملاء. 
أوق������د نارا عند حلول الظ������الم وقّطع حفنة من حبات الفطر إلى 
ش������رائح على قطعة من اخلش������ب ثم وضعها ف������ي مقالة مضيفا 
إليها بعض دهن اخلنزير من علبة للفاصوليا وتركها على اجلمر 
لتنضج ببطء. كان الصبي يراقبه. قال: هذا مكان جيد، يا أبي.

تناوال كمية الفطر القليلة والفاصوليا وش������ربا الش������اي وأكال 
كمث������رى معلبة كحلوى. أس������ند النار على ش������ريط الصخر حيث 
أوقدها وعلق املش������مع خلفهم������ا ليعكس احلرارة. جلس������ا وهما 
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يشعران بالدفء في ملجئهما بينما كان يحكي القصص للصبي. 
كانت قصصا قدمية عن الش������جاعة والعدال������ة كما تذكرها حتى 
استس������لم الصبي للنوم في فراشه، حرك الرجل النار واضطجع 
ش������اعرا بال������دفء والش������بع ومصغيا للرعد اخلفي������ض اآلتي من 

الشالالت من فوقهما في الظلمة والغابة العارية.
انطلق في الصباح ونزل في الدرب احملاذي للنهر. كان الصبي 
محق������ا ف������ي قوله إن املكان جيد وق������د أراد أن يرى إن كان هناك 
أي أثر لزائرين آخرين. لم يجد ش������يئا. وقف يراقب النهر حيث 
جنح وولج  إلى البركة والتف ونتجت عنه دوامة. أس������قط حجرا 
أبي������ض لكنه اختفى م������ا أن ابتلعه املاء. لقد وقف على هذا النهر 
في املاضي وشاهد أس������ماك السلمون تلمع في البرك وال تظهر 
للعيان في املاء البني إال عندما تدير جوانبها لتناول الطعام حيث 
تنعكس أش������عة الشمس عليها في عمق الظلمة كلمعان السكاكني 

في كهف ما.
- ال نس������تطيع البقاء هنا فاجلو يزداد بردا. الشالل مغر لكنه 
كان لنا وسيكون لغيرنا وال نعرف من هم وال نسمع وقع أقدامهم. 

إن املكان غير آمن.
- ميكننا املكوث يوما آخر.

- املكان غير آمن.
- من املمكن أن جند مكانا آخر على النهر.

- يجب أن نتابع املسير. يجب االستمرار في السير جنوبا.
- أال يتجه النهر جنوبا؟
- ال. ليس األمر كذلك.
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- أميكنني رؤيته على اخلريطة؟
- نعم. دعني أحضرها.

كانت خريطة الطرق املمزقة قد وزعتها إحدى شركات الزيوت 
قطعة واحدة يوما ما لكنها اآلن مرتبة في أوراق منفصلة ومرقمة 
في الزوايا بقلم تلوين ليس������هل جتميعه������ا. بحث في األوراق ومد 

على األرض منها ما يجيب عن السؤال.
نقطع اجلس������ر هنا. تبلغ املسافة نحو ثمانية أميال أو ما إلى 
ذلك. هذا هو النهر. إنه يتجه شرقا. نتبع الطريق هنا على طول 
سلس������لة اجلبال الش������رقية. هذه طرقنا، اخلطوط السوداء على 

اخلريطة، وهي طرق الواليات.
- ملاذا هي طرق الواليات؟

- ألن الواليات كانت متتلكها. ما كان يسمى بالواليات.
- لكن ليس ثمة واليات اآلن؟

- ال.
- ماذا جرى لها؟

- ال أعرف بالضبط. هذا سؤال جيد.
- لكن الطرق لم تزل موجودة.

 - نعم. بعض الوقت.
- كم من الوقت؟

- ال أعرف. رمبا فترة طويلة. ال شيء يستطيع اقتالعها، لذا 
يفترض أن تبقى سليمة بعض الوقت.

- لكن لن يكون عليها أي سيارات أو شاحنات.
- ال.
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- حسنا.
- هل أنت جاهز.

أومأ الصبي برأس������ه. مس������ح أنفه بكمه وحمل حقيبة الظهر. 
ل������ف الرجل أج������زاء اخلريطة ونهض. تبعه الصبي عبر أش������جار 

السياج الرمادية إلى الطريق.
عندما ظهر اجلسر باألس������فل ظهرت شاحنة بقاطرة انقلبت 
على جنبها في عرض اجلس������ر وعلقت ف������ي العوارض احلديدية 
الثابتة. بدأت السماء متطر من جديد ووقفا هناك واملطر يضرب 

بنعومة على املشمع.
- هل ميكننا الدوران حوله؟ س������أل الصبي وهو يسترق النظر 

من داخل العتمة الزرقاء من حتت املشمع. 
- ال أعتق������د ذلك. لعل بإمكانن������ا النزول من حتته. رمبا علينا 

أن نفرغ العربة.
امتد اجلس������ر فوق منحدر النهر. كان بإمكانهما سماع صوت 
النهر عندما لفا املنعطف في الطريق. هبت رياح عبر املمر فسحبا 
زوايا املش������مع حول نفس������يهما ودفعا العربة لتصل فوق اجلسر. 
كان باس������تطاعتهما رؤية النهر من بني العوارض احلديدية حتت 
أقدامهما. بدا جسر لسكة احلديد مثبتا على أعمدة حجرية في 
أس������فل املنحدر. كانت أحجار األعمدة ترشح فوق النهر مبسافة 
بس������بب املياه العالية، وقد اختنق منحنى النهر مبساحات واسعة 

من األغصان املسودة والقش وجذوع األشجار.
كان قد مضى على الش������احنة هناك س������نوات طويلة إذ استوت 
عجالته������ا ب������األرض من حتت اإلط������ارات املعدني������ة. كانت مقدمة 
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الش������احنة عالقة بعوارض اجلس������ر وانفصلت القاطرة إلى األمام 
قريبا من السطح العلوي واستندت إلى ظهر املقصورة وقد انحرفت 
مؤخرتها وعلقت بعوارض اجلسر من اجلهة األخرى وتعلقت لعدة 
أق������دام في الهواء فوق مجرى النه������ر. دفع الرجل العربة من حتت 
القاط������رة لكن يد العربة علق������ت. كان عليهما دفعها من اجلوانب. 
تركاها واقفة في املطر مغطاة باملش������مع وانسال من حتت القاطرة 
حيث ترك الصبي جاثما في مكان جاف بينما صعد هو على عتبة 
خزان الوقود ومسح املاء من على الزجاج ونظر إلى داخل املقصورة. 
ن������زل ثم مد يده وفتح الباب. صعد إل������ى الداخل وأغلق الباب من 
خلفه وجلس ينظر من حوله. بدت منامة كلب قدمية خلف املقاعد 
وانتشرت أوراق على األرض. كان درج السيارة مفتوحا لكنه فارغ. 
ظهرت فرش������ة نتنة رطبة على السرير في اجلدار وثالجة صغيرة 
بابه������ا مفت������وح وطاولة ميكن طيها ومج������الت قدمية على األرض. 
فتش اخلزائن في األعلى لكنها كانت فارغة. سحب األدراج حتت 
السرير وفتش في القمامة. صعد إلى املقصورة مرة أخرى وجلس 
في مقعد الس������ائق ونظر إلى النهر م������ن خالل خيط املاء املتهادي 
على الزجاج. خيمت الظلمة البطيئة على كل شيء في املكان على 

وقع املطر الناعم على السطح املعدني. 
قضيا ليلتهما في الش������احنة وفي الصباح توقف املطر. أفرغا 
العربة ونقال كل متاعهما من حتت الش������احنة إلى اجلهة األخرى 
ثم عبآها من جديد. بدت بعد نحو مائة قدم على اجلس������ر بقايا 
العجالت املتفحمة التي كانت قد احترقت هناك. وقف ينظر إلى 

القاطرة. ماذا تظن بداخلها؟
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- ال أعرف.
- نحن لس������نا أول من جاء إلى هنا. لذا رمبا ال يوجد ش������يء 

فيها.
- ال سبيل للدخول إليها.

وضع أذنه على جانب القاطرة ودق على اللوح املعدني براحته. 
قال: تبدو فارغة. رمبا ميكن الدخول إليها من السقف. يرجح أن 

يكون شخص ما أحدث ثقبا في جانبه.
- كيف له أن يحدث ثقبا؟

- ميكن أن يجد شيئا يعينه على ذلك.
خلع سترته ووضعها على العربة وصعد على دعامة الشاحنة 
ثم تس������لق من فوق الزجاج األمامي إلى س������طح املقصورة. وقف 
واستدار ونظر إلى النهر. كان السطح املعدني مبتال حتت قدميه. 
رنا إلى الصبي الذي بدا قلقا. اس������تدار ومد يده وتشبث مبقدمة 
القاطرة ورفع نفس������ه ببطء. كان ذلك كل ما يس������تطيع فعله على 
الرغ������م من فقده كثيرا من وزنه. رف������ع إحدى رجليه فوق احلافة 
ث������م وقف معلقا يلتقط أنفاس������ه، ثم رفع نفس������ه وتدحرج قبل أن 

يعتدل. 
٭ ٭ ٭

ظهرت كوة في س������طح بيت تبعد نحو ثلث املسافة من السطح 
واجته إليها خافضا جسمه. كانت الكوة بال غطاء وشعر برائحة 
رقائق اخلشب الرطبة من داخل القاطرة، تلك الرائحة البغيضة 
الت������ي طاملا عرفها. كانت لديه مجلة في اجليب اخللفي لبنطلونه 
فأخرجها ون������زع بعض الصفحات ولفها قب������ل أن يخرج الوالعة 

ebdaat 380.indd   52 10/31/11   10:02 AM



53�لعدد 380 �أكتوبر 2009

ويشعلها ويرميها في الظلمة. صدرت أصوات همس ضعيفة. أزاح 
الدخان املنبعث ونظر إلى داخل القاطرة. بدت النار املشتعلة على 
األرض بعيدة جدا. أحاط الن������ور القادم بيده مما مكنه من رؤية 
مؤخرة صندوق القاطرة حيث ظهرت جثامني بشرية مسجاة في 
كل االجتاهات وقد جفت وانكمشت في مالبسها املتحللة. خبت 
لفيفة األوراق املش������تعلة لتصبح خيطا م������ن النور قبل أن تنطفئ 
تاركة س������حابة رقيق������ة للحظة من الوهج عل������ى هيئة وردة، زهرة 

أقحوان ذائبة. ثم ساد الظالم من جديد.
في تلك الليلة خيما في الغاب على سلس������لة جبلية تطل على 
السهل الواسع الذي ميتد جنوبا. أوقد نارا للطهي في ظل صخرة 
وتناوال م������ا تبقى من الفطر وعلبة من الس������بانخ. في أثناء الليل 
هب������ت عاصفة على اجلبال في األعلى ونزلت تهدر إلى األراضي 
املنخفض������ة بدمارها وأزيزها حيث تب������دى العالم الرمادي مقفرا 
م������رارا وتك������رارا  في تلك الليلة احملاطة بالب������رق الالمع. التصق 
الصب������ي بأبيه. تالش������ت العاصفة، ثم س������معا خشخش������ة وجيزة 

حلبات البرد تالها املطر البطيء القارس. 
عندم������ا أفاق مرة أخرى كان الظالم لم يزل مخيما لكن املطر 
ق������د توقف. بدا نور مصحوب بدخان ف������ي الوادي. نهض وجتول 
على امتداد الس������فح. تب������دى ضباب رقيق ناجت م������ن حريق امتد 
ع������دة أميال. قرفص ومتعن في������ه. كان بإمكانه أن يش������م رائحة 
الدخان املنبعثة. بلل إصبعه ورفعها عكس الريح. عندما انتصب 
واقف������ا واس������تدار ليعود بدا الضوء من داخل املش������مع حيث أفاق 
الصبي. ومن حيث استقر في الظلمة ظهرت الزرقة كأنها خطوة 
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ف������ي مغامرة أخيرة في طرف العال������م، عالم كل ما فيه غير قابل 
للتفسير. وهكذا كانت األمور.

أمضيا الي������وم التالي بكامله يتنقالن عب������ر الضباب املتحرك 
الناجت من دخ������ان احلرائق. في املناط������ق املفتوحة احملروقة كان 
الدخ������ان يتصاع������د من األرض كالضباب، واألش������جار الس������وداء 
النحيلة حتترق على املنحدرات كأنها قواعد لشموع وثنية. وصال 
فيما بعد ف������ي أثناء النهار إلى مكان عبر فيه احلريق الطريق إذ 
لم تزل احلصباء ساخنة وبدأت بعد مسافة تلني حتت أقدامهما. 
بدأ القار األسود احلار يجذب نعالهما ويتمدد في موجات رقيقة 

حتت وطأة أقدامهما. توقفا. قال الرجل: علينا أن نتوقف.
٭ ٭ ٭

تراجعا وخيما في الطريق نفسها. عندما تابعا مسيرهما في 
الصب������اح كانت احلصباء قد بردت. وبعد فترة صادفا صّفا آلثار 
أق������دام محفورة في القار. ظهرت بش������كل مفاجئ هكذا. قرفص 
ومتع������ن فيها. لقد خرج ش������خص م������ا من الغاب ف������ي أثناء الليل 

ومضى في حال سبيله على األسفلت اللني.
- من يكون؟ سأل الصبي.

- ال أعرف من يكون.
صادفاه وهو يش������ق طريق������ه أمامهما، س������احبا إحدى رجليه 
بصعوبة ومتوقفا بني احلني واآلخر ليقف منحنيا ومتش������ككا قبل 

أن يبدأ خطوته القادمة.
- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟

- نحن على ما يرام. لنتبعه ونراقب، ليس إال.
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- لنلق نظرة، قال الصبي.
- نعم. لنلق نظرة.

تبعاه مس������افة طويلة ولكن مبواكبتهما لس������رعته كانا يضيعان 
نهارهم������ا. وأخي������را جلس ف������ي الطريق ولم ينهض م������رة أخرى. 
التصق الصبي مبعطف والده. لم ينبس أحد ببنت شفة. كان هذا 
الشخص يبدو محترقا كاألرض من حوله، بلباس اتشح بالسواد. 
كانت إحدى عينيه متفحمة ومغلقة، وش������عره مجرد طبقة رقيقة 
من الرماد على جمجمته املسودة. عندما مرا من جانبه نظر إلى 
األس������فل، وكأنه اقترف ذنبا ما. كان حذاؤه مربوطا باألس������الك 
وتغطي������ه طبقة من قار الطريق. جل������س هناك بصمت، منكبا في 
مالبسه السوداء. ظل الصبي ينظر إلى اخللف. أبي؟ قال هامسا. 

ماذا حل به؟
- لقد صعقه البرق.

- أال نستطيع مساعدته يا أبي؟
- ال. ال نستطيع مساعدته.

- ظل الصبي يسحب معطف أبيه. يا أبي؟
- كفى.

- أال نستطيع مساعدته يا أبي؟
- ال. ال نس������تطيع مس������اعدته. ال ميكنن������ا فعل أي ش������يء من 

أجله.
تابعا مسيرهما والصبي ينتحب. ظل ينظر إلى اخللف. عندما 
وصال إلى قاع التل توقف الرجل ونظر إلى الصبي ثم نظر خلفه 
إل������ى أعلى الطريق. كان الرجل الذي تعرض للحريق قد س������قط 
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على األرض وال ميكن متييزه من تلك املس������افة. أنا آس������ف، قال 
الرجل. لم يكن في وس������عنا عمل أي شيء له. ال سبيل ملساعدته. 
يحزنني ما حدث له ولكن ال ميكننا فعل أي شيء له. أنت تعرف 
هذا، أليس كذلك؟ وقف الصبي ينظر إلى األسفل وأومأ برأسه. 

ثم تابع مسيره ولم ينظر إلى اخللف مرة أخرى. 
٭ ٭ ٭

 في املس������اء تبدى ضوء فس������فوري باهت م������ن احلرائق. بدت 
املياه الراكدة في القنوات على جانبي الطريق سوداء بسبب املاء 
الناجت م������ن ذوبان الثلوج واحتجبت اجلب������ال. عبرا نهرا من على 
جسر أسمنتي حيث حتركت خيوط الرماد واأللواح املتجمعة من 
قطع اخلش������ب املس������ودة ببطء في التيار. وأخيرا توقفا وتراجعا 

ليخيما حتت اجلسر.
لقد حمل محفظة اجليب حتى حفرت ثقبا على ش������كل زاوية 
في بنطلونه. وفي أحد األيام جلس على قارعة الطريق وأخرجها 
وتفحص محتوياتها. ضمت بعض النقود وبعض الكروت االئتمانية 
ورخصة القيادة وصورة لزوجته. نش������ر كل شيء على األسفلت. 
رمى باحملفظة اجللدية التي اسودت من العرق إلى داخل الغاب. 
التق������ط الصورة ثم وضعها على الطريق من جديد قبل أن ينهض 

ويتابعا مسيرهما.
في الصباح اس������تلقى وهو ينظر إلى أعشاش الطيور الطينية 
التي بنتها في الزوايا حتت اجلسر. نظر إلى الصبي لكن الصبي 

استدار وجعل يحدق في النهر.
- لم يكن في وسعنا فعل أي شيء. 
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لم يرد الصبي.
- س������يموت حتما. ال ميكننا تقاس������م ما منلك معه وإال هلكنا 

نحن أيضا.
- أعرف ذلك.

- إذن متى ستتكلم معي من جديد؟
- أنا أتكلم اآلن.

- هل أنت متأكد؟
- نعم.

- حسنا.

- حسنا.
وقفا على الضفة البعيدة ألحد األنهار يناجيان ربهما. ترنحت 
األش������باح البالية في ثيابها الرث������ة عبر اخلراب وجتولت في بحر 
معدني على أرضية يابس������ة تصدعت وتكس������رت مثل طبق تهشم 
إثر سقوطه. تبدت دروب في النيران امللتهبة في الرمال املتخثرة 

وتالشت األشكال من بعيد. أفاق وظل مستلقيا في الظلمة.
»توقفت س������اعات احلائط في الس������اعة الواحدة وسبع عشرة 
دقيق������ة. ب������دت حزم������ة طويلة من الض������وء وحدثت سلس������لة من 
االرجتاجات الضعيفة. نهض وذهب إلى النافذة. س������ألته املرأة: 
ما ال������ذي حدث؟ لم يرد. ذهب إلى احلمام وضغط زر النور لكن 
الكهرب������اء كانت قد انقطعت. بانت ش������علة وردية باهتة من زجاج 
النافذة. جثا على ركبتيه ورفع مفتاح حوض االس������تحمام إليقافه 
ثم فتح الصنبورين إلى أقصى درجة يس������تطيعها. كانت تقف في 
الباب في ثي������اب النوم وهي تتعلق مب������زالج الباب وحتمي بطنها 
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بيدها. ما األمر؟ ما الذي يحدث؟
- ال أعرف.

- ملاذا تستحم اآلن؟
- أنا ال أستحم. 

في تل������ك الس������نوات التي خلت أف������اق مرة في غاب������ة جرداء 
واس������تلقى مصغيا إلى أصوات الطيور املهاج������رة في األعلى في 
ذلك الظالم الدامس. كانت أصواتها الضعيفة تس������مع على بعد 
أميال في الس������ماء حيث دارت حول األرض ببرود يش������به دوران 
احلشرات على حافة قدر للطعام. دعا لها بالتوفيق حتى اختفت. 

لم يسمعها مرة أخرى أبدا«.
كانت بحوزته مجموعة متهرئة ومتجعدة من ورق اللعب وجدها 
في درج خزانة في أحد البيوت وقد ضاع منها ورقتا »اإلس������باتي« 
ولكنهما مع ذلك لعبا بها على ضوء النار وهما قابعان ببطانياتهما. 
حاول تذكر قواع������د ألعاب الطفولة مبا فيها لعبة »العانس«، وهي 
ضرب من لعبة »الهويس������ت«. كان متأكدا أنه اس������ترجعها بش������كل 
خاطئ وقام باختراع بعض األلعاب وأعطاها أسماء غير حقيقية. 
في بعض األحيان كان الصبي يطرح عليه أسئلة تتعلق بالعالم الذي 
لم يعد يش������كل له ولو مجرد ذكرى. كان يفكر مليا قبل اإلجابة، إذ 
ل������م يكن هناك ماض. ماذا تريد؟ لكنه توقف عن اختراع األش������ياء 
ألنها ليس������ت حقيقية، ومجرد سردها يس������بب له الشعور بالذنب. 
كان للصبي تخيالته اخلاصة به. كيف ستكون األمور في اجلنوب 
وكيف سيبدو األطفال اآلخرون؟ حاول وضع حد لهذه األمور لكن 

فؤاده لم يكن أحدها. فؤاد من إذن الذي يفعل ذلك؟
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لم تكن هناك قوائم ألش������ياء يجب فعله������ا وكانت األيام تغني 
نفسها بنفسها، وكذلك الس������اعات. كان عاملا بال مستقبل وذلك 
هو املستقبل. كان لكل األشياء الوقورة واجلميلة التي يحتفظ بها 
املرء أصل واح������د في األلم، حيث ولدت في احلزن وفي الرماد. 

لذلك همس إلى الصبي النائم: أنت كل ما أملك.
فك������ر في الصورة التي تركها في الطريق، ورأى أنه كان ينبغي 
أن يحتفظ بها في حياتهما بطريقة ما لكنه لم يجد لذلك سبيال. 
أفاق وهو يسعل وابتعد حتى ال يوقظ الصبي. متشى على امتداد 
جدار حجري وهو يلف نفسه ببطانيته وركع في الرماد كشخص 
ذاهب للتوبة. س������عل حتى شعر مبذاق الدم ونطق باسمها بصوت 
ع������ال. ظن أنه رمبا نطق بذلك في أثن������اء نومه. عندما عاد كان 

الصبي قد أفاق من نومه. أنا آسف، قال للصبي.
- أنا بخير.

- اذهب للنوم.
- أمتنى لو أنني أموت اآلن.

لم يرد. جلس إلى جانب اجلس������م الصغير امللفوف في دثاره. 
بعد برهة قال: تعني أنك تتمنى املوت.

- نعم.
- ينبغي أال تقول ذلك.

- لكنني أفعل.
- ال تقل هذا. إنه شيء سيئ.

- ال أستطيع جتنب هذا األمر.

- أعرف، لكن عليك فعل ذلك.
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- كيف لي أن أفعل هذا.
- ال أعرف.

- نحن من الناجني، قال لها ذلك وشعلة املصباح تتوسطهما.
- من الناجني؟ قالت.

- نعم.
- عم تتحدث بحق الس������ماء؟ نحن لس������نا م������ن الناجني. نحن 

موتى ميشون في فيلم من أفالم الرعب.
- أتوسل إليك.

- ال يعنيني ذلك. ال يعنيني إن انتحبت. ال يعني ذلك أي شيء 
لي.

- أرجوك.
- توقف عن ذلك.

- إني أتوسل إليك. سأفعل أي شيء.
مث������ل ماذا؟ كان ينبغي أن أفعل ذلك منذ زمن طويل. عندما كان 
في املس������دس ثالث رصاصات بدال من اثنتني. لقد كنت غبية. لقد 
انتهينا من كل هذا. أنا لم آت بنفسي إلى هذا، لقد أحضروني إليه. 
وقد انتهي������ت اآلن. حتى أنني فكرت في أال أخبرك. رمبا كان ذلك 
هو األنس������ب. لديك رصاصتان ثم ماذا؟ ال تستطيع حمايتنا. تقول 
إنك مستعد للموت من أجلنا ولكن ما نفع ذلك؟ وددت أن آخذه معي 

لوالك. أنت تعرف أني أفعل ذلك. إنه العمل الذي يتعني فعله.
- لقد فقدت صوابك.

- ال. إنن������ي أقول احلقيقة. آجال أو عاجال س������يقبضون علينا 
ويقتلوننا. س������وف يغتصبونن������ي ويغتصبونه. س������وف يغتصبوننا 
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ويقتلوننا ويأكلوننا وأن������ت ال تكترث بذلك. تفضل االنتظار حتى 
يحدث ذلك. لكنني ال أس������تطيع ذلك. ال أستطيع. جلست هناك 
وفي فمها عود كرمة نحيل وناش������ف كأنه نوع نادر من السيجار. 
كان������ت ترفعه بأناقة ويدها األخرى عل������ى ركبتيها وقد ضمتهما. 
راقبته على الطرف اآلخر للش������علة الصغي������رة. قالت: اعتدنا أن 

نتحدث عن املوت. لم نعد كذلك. ملاذا؟
- ال أعرف.

- ألنه هنا. لم يبق أي شيء للحديث عنه.
-  لن أفارقك.

- ال يعنيني ذلك، إذ ال معنى له. ميكنك اعتباري عاهرة غير 
وفية إن أردت. لقد اخترت عشيقا آخر. إنه يستطيع إعطائي ما 

لم تستطع أنت.
- املوت ليس عشيقا.

- بلى، إنه كذلك.
- أرجوك أال تفعلي ذلك.

- أنا آسف.
- ال أستطيع فعل ذلك مبفردي.

- إذن ال تفعل ذلك. أنا ال أس������تطيع مس������اعدتك. يقولون إن 
النس������اء يحلمن باألخطار الت������ي تواجه من يحب������ن، بينما يحلم 
الرجال باألخطار التي تواجهه������م. لكنني ال أحلم على اإلطالق. 
تقول إنك ال تستطيع فعل ذلك. إذن ال تفعله. هذا كل شيء. لقد 
انتهي������ت وانتهى فؤادي اجلامح وأن������ا كذلك منذ زمن طويل. أنت 
تتحدث عن اتخاذ موقف لكن ليس هناك موقف. لقد نُزع فؤادي 
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مني في الليلة الت������ي ولد فيها، لذا ال تطلب مني احلزن اآلن. ال 
يوجد أثر له. رمبا أنك تقدر على ذلك. وأنا أشك في هذا. لكن 
من يدري. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أخبرك به هو أنك لن 
تنجو وحيدا. اعرف ذلك ألنه كان من املستحيل أن أصل إلى هذه 
املرحلة. يُنصح املرء الوحيد أن يصنع ش������بحا يحظى بالقبول، ثم 
تُنفخ فيه احلياة ويالطفه بكلمات احلب. ويقدم له طعاما وهميا 
ويحميه من األذى بجس������ده. بالنس������بة إلي فإن أملي الوحيد هو 

العدم السرمدي وأمتناه من كل قلبي.
لم يرد.

- ليس لديك ما جتادل به ألن األمر بنّي.
-  هل لك أن تودعيه؟

- ال. لن أفعل.
- انتظري حتى الصباح، ليس إال. أرجوك.

- يجب علّي أن أذهب.
لقد انتصبت واقفة لفورها.

- من أجل حب الله، يا امرأة. ماذا سأقول له؟
- ال أستطيع مساعدتك.

- إلى أين تذهبني؟ ال تستطيعني حتى اإلبصار.
- لست في حاجة إلى ذلك.

انتصب واقفا. قال: أتوسل إليك.
- ال. لن أفعل. ال أستطيع ذلك.

لقد ذهبت وكانت البرودة التي تركتها خلفها هي رّدها األخير. 
لقد اعتادت أن تفعل ذلك بقس������وة، كانت قس������وتها أكثر حدة من 
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الصل������ب. وأرق من الذرة. لق������د علّمها ذلك بنفس������ه. لقد كانت 
محقة. لم يكن هناك مجال للنقاش. س������هروا مئات الليالي وهم 
يناقش������ون إفناء الذات مبا له وما عليه بحماس فالسفة يقبعون 

في مستشفى لألمراض العقلية.
في الصباح لم ينبس الصبي ببنت شفة وعندما حزما متاعهما 
وأصبح������ا جاهزين لالنطالق في الطريق اس������تدار الصبي ونظر 

إلى موقع مخيمهما وقال:
- لق������د ذهبت ه������ي، أليس كذلك؟ رد قائ������ال: بلى، لقد فعلت 

ذلك.
٭ ٭ ٭

اتصفت بالتأني الش������ديد ونادرا ما كان يفاجئها حتى أغرب 
األحداث. كانت مخلوقا تطور بامتياز خلدمة غاياته. جلس������ا إلى 
جانب النافذة في ثيابهما على نور الشمع وهما يتناوالن عشاءهما 
في منتصف الليل ويراقبان املدن البعيدة حتترق. بعد بضع ليال 
وضعت مولودا في الس������رير على نور مصب������اح يعمل بالبطارية. 
بدت القفازات التي تس������تخدم في غس������ل األواني ثم جاء الظهور 
النش������از ملقدمة الرأس الصغير، املخطط بالدم والش������عر األسود 
الناعم والس������ابح في السائل املخاطي الفاسد. لم تعن صرخاتها 
شيئا له. ازداد البرد وتبدت احلرائق في األفق من وراء النافذة. 
رفع اجلسد األحمر الهزيل العاري إلى أعلى وقطع احلبل السري 

مبقص للمطبخ ولف ابنه مبنشفة.
- هل كان عندك أصدقاء؟

- نعم.
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- كثيٌر منهم؟
- نعم.

- هل تتذكرهم؟
- نعم. أتذكرهم.

- ماذا حدث لهم؟
- ماتوا.
- كلهم؟

- نعم. كلهم.
- هل تشتاق إليهم؟

- نعم. أشتاق إليهم.
- إلى أين نحن ذاهبون؟

- إلى اجلنوب.
- حسنا.

أمضيا اليوم بكامله يس������يران على الطريق السوداء الطويلة. 
في أثن������اء ذلك توقفا عصرا لتناول القليل من زادهما املتناقص. 
أخ������رج الصبي لعبة الش������احنة من احلقيبة ورس������م لها طرقا في 
الرم������اد بأحد العيدان. حتركت الش������احنة ببطء. أصدر أصواتا 
حتاكي صوت الش������احنة. بدا النهار دافئا تقريبا وناما بني أوراق 

الشجر متوسدين حقائبهما.
ش������يء ما أيقظه فتقلب على جانبه وأخ������ذ يصغي. نظر إلى 
الصب������ي وعندما نظر خلف������ه نحو الطري������ق كان املتقدمون منهم 
ق������د ظهروا للعيان. همس: يا إله������ي. مد يده وهز الصبي وعيناه 
تنظ������ران نحو الطريق. جاءوا يش������قون طريقهم عبر الرماد وهم 
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يتمايلون برؤوس������هم املغطاة من جهة إل������ى أخرى. ارتدى بعضهم 
أقنعة معدني������ة، وكان أحدهم يرتدي طقم������ا يحمي من املخاطر 
البيولوجي������ة. بدا منظرهم أش������عث أغبر وهم يش������قون طريقهم 
حاملني عصيا من املواس������ير في أيديهم. ثم سمع في الطريق من 
خلفهم ما يش������به صوت شاحنة تعمل بالس������والر. همس: أسرع. 
أسرع. وضع املسدس في احلزام وأمسك الصبي من يده وسحب 
العربة بني األشجار وأمالها حيث ال ميكن رؤيتها بسهولة. جتمد 
الصب������ي من اخل������وف فجذبه إليه. قال: كل ش������يء على ما يرام. 

يجب علينا الهرب. ال تنظر إلى اخللف. لنذهب.
رمى باحلقائب على كتفه وشقا طريقهما عبر نبات »السرخس« 
املتراك������م. أصيب الصبي بالرعب. هم������س: اركض. اركض. نظر 
خلفه فظهرت الش������احنة للعيان. اس������تقلها رجال ينظرون في كل 
االجتاهات. وقع الصبي فس������حبه إلى أعلى. قال: األمور على ما 
ي������رام. لنركض. رأى فجوة بني األش������جار ظن أنها قناة أو جرف. 
خرج������ا من بني األعش������اب إلى طريق قدمية. ب������دت صفائح من 
األس������فلت املتصدع من بني كتل الرماد. سحب الصبي إلى أسفل 
وكمنا حتت طرف الطريق وهما يصغيان ويلهثان. كان بإمكانهما 
سماع محرك الشاحنة في الطريق يعمل بشيء ال يعلمه إال الله. 
عندما رفع جس������مه لينظر كان بإمكانه رؤي������ة اجلزء العلوي من 
الش������احنة يتحرك إلى األمام في الطريق، وظهر رجال يقفون في 
الصندوق وبعضهم يحملون البنادق. مرت الش������احنة قدما تاركة 
دخان الس������والر األسود يتلوى بني األش������جار. كان صوت احملرك 

ضعيفا، يتقطع ويئن، ثم خيم الصمت. 
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نزل بجسمه ووضع يده فوق رأسه وقال: يا إلهي. كان بإمكانهما 
سماع زمجرة احملرك قبل توقفه. كان ميسك املسدس بيده على 
الرغم من أنه لم يتذكر أنه س������حبه من احل������زام. كان بإمكانهما 
س������ماع الرجال يتحدثون وهم يفكون غط������اء احملرك ويرفعونه. 
جلس وذراعه حول الصبي. قال: اهدأ. اهدأ. بعد برهة س������معا 
الش������احنة تتحرك على الطريق، تقعقع وتزمجر مثل س������فينة. لم 
يكن لدى هؤالء األشخاص طريقة لتشغيلها إال بدفعها ولم يتسن 
لهم دفعها سريعا إلى درجة تشغيلها على ذلك املنحدر. بعد بضع 
دقائ������ق لهثت واهتزت وتوقفت من جديد. رفع رأس������ه للنظر إلى 
حيث ظهر أحدهم من بني األعشاب على بعد عشرين قدما وهو 

يفك حزامه. جتمدا في مكانهما.
س������حب الزناد وصوب املس������دس نحو الرج������ل. وقف الرجل 

وإحدى يديه على جنبه وقناعه املتسخ املمزق يعلو وينخفض.
- هيا تقدم بهدوء.
نظر إلى الطريق.

- ال تنظر إلى هناك. انظر إلّي. إذا صرخت فسوف متوت.
تق������دم إلى األمام ماس������كا حزامه بيد واح������دة. كانت الثقوب 
في احلزام تش������ير إل������ى درجة هزاله، وقد ب������دا اجللد على أحد 
اجلوان������ب المعا حيث اعتاد أن يش������حذ ش������فرة مديته. نزل في 
اجلرف ونظر إلى املس������دس وإلى الصبي. كانت عيناه محاطتني 
بالس������واد وغائرتني في العمق، مثل حي������وان داخل جمجمة ينظر 
من ثقبي العينني. كانت لديه حلية على ش������كل مربع من األسفل، 
وكان على عنقه وشم لطائر ُرسم بطريقة غير متقنة. كان نحيال 
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وخائر القوى ويرتدي مئزرا أزرق متس������خا وقبعة س������وداء مزينة 
بشعار على مقدمتها لشركة جتارية كانت قد اندثرت.

- إلى أين أنت ذاهب؟
- لقضاء احلاجة.

- إلى أين أنت ذاهب بالشاحنة؟
- ال أعرف.

- ماذا تعني بأنك ال تعرف؟ اخلع قناعك.
خلع قناعه ووقف حامال إياه.

- أعني أنني ال أعرف.
- ال تعرف إلى أين أنت ذاهب؟

- كال.
- مباذا تعمل الشاحنة؟

- بوقود السوالر.
- كم لديكم منه؟

- لدينا ثالث عبوات في كل منها خمسة وخمسون جالونا في 
الصندوق.

- هل لديكم ذخيرة لألسلحة؟
نظر خلفه نحو الطريق.

- قلت لك ال تنظر إلى هناك.
-  نعم. لدينا ذخيرة.

- من أين حصلتم عليها؟
- عثرنا عليها.

- هذا كذب. ماذا تأكلون؟
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- أي شيء جنده.
- أي شيء جتدونه؟

- نعم. نظر إلى الصبي. قال: لن تطلق النار.
- هذا ما تظنه.

- ال متل������ك إال رصاصتني ورمبا واحدة فقط. وسيس������معون 
إطالق النار.

- نعم، سيسمعون. لكنك لن تسمعه.
- كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟

- ألن الرصاص ينتقل أسرع من الصوت. ستستقر الرصاصة 
في دماغك قبل أن تس������معها. لكي تس������معها س������تحتاج إلى فص 
الدم������اغ األمامي واألجزاء األخ������رى من الدماغ الت������ي تكون قد 

حتولت إلى حساء.
- هل أنت طبيب؟

- أنا ال شيء.
- لدينا رجل مصاب. رمبا تستطيع مساعدته.

- هل أبدو لك بهذه السذاجة؟
- ال أعرف ماذا تبدو؟

- ملاذا تنظر إليه؟
- أستطيع النظر أنى شئت.

- ال، ال تس������تطيع ذلك. إذا نظرت إليه مرة أخرى فس������أطلق 
عليك النار.

كان الصبي يضع يديه على رأسه وينظر من بني ذراعيه.
- أظ������ن أن الصبي جائع. لم ال نذهب جميعا إلى الش������احنة؟ 
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ونأكل شيئا. ال داعي ألن تتصرف بحماقة.
- ال يوجد لديكم أي طعام. لنذهب.

- نذهب إلى أين؟
- هيا.

- لن أذهب إلى أي مكان.
- لن تذهب؟

- ال. لن أذهب.
- تظ������ن أنني لن أقتلك، إنك مخطئ. لكن ما أفضل عمله هو 
أن آخذك ملس������افة ميل تقريبا في هذه الطريق ثم أخلي سبيلك. 
ه������ذا كل ما نحتاجه لكي ال تعثروا علينا. لن يكون بإمكانكم حتى 

حتديد وجهتنا.
- أنت تعرف رأيي؟

- ما هو رأيك؟
- أظنك جبانا.

أفلت احلزام الذي س������قط في الطريق واألش������ياء تتدلى منه. 
ضمت األشياء مخزنا للطعام وحقيبة عسكرية قدمية من قماش 
القن������ب وجيبا من اجللد ملدي������ة. عندما نظر إلى أعلى كان قاطع 
الطري������ق يرفع مدي������ة في يده. خطا خطوتني فق������ط لكنه أصبح 

تقريبا بينه وبني الطفل.
- ماذا تظن أنك تستطيع فعله بذلك؟

لم يرد. كان رجال ضخما لكنه سريع جدا. قفز ومسك الصبي 
وتدح������رج قبل أن يثبت الصبي على ص������دره واملدية مصوبة على 
رقبته. ارمتى الرجل أرضا واعتدل وصوب املسدس وأطلق النار 
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بكلتا يديه وهو جاث على ركبتيه من مس������افة ست أقدام. سقط 
الرجل مباش������رة إل������ى اخللف والدم يتدفق م������ن ثقب في جبهته. 
كان الصب������ي متم������ددا في حضنه وقد خال وجه������ه من أي تعبير 
على اإلطالق. أدخل املس������دس في حزام������ه ورمى باحلقيبة على 
كتفه ورفع الصبي وأداره ثم حمله فوق رأس������ه قبل أن يضعه على 
كتفيه ويعدو في الطريق القدمية بأقصى س������رعة وهو ميس������ك 
ركبت������ي الصبي، والصبي يتعلق بجبهت������ه ملطخا بالدماء وصامتا 

كالصخر.
وصال إلى جسر حديدي قدمي في الغابة حيث كانت الطريق 
املختفية قد عبرت جدوال مندثرا. بدأ يس������عل ويتنفس بصعوبة. 
ن������زل من الطريق إلى داخل الغاب. اس������تدار ووقف يلهث محاوال 
أن يصغي. لم يس������مع أي شيء. ش������ق طريقه ملسافة نصف ميل 
أخرى تقريبا وأخي������را جثا على ركبتيه ووضع الصبي في الرماد 
بني أوراق الشجر. مسح الدم عن وجه الصبي وحضنه. قال: كل 

شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام.
س������مع أصواتهم مرة واحدة فقط في املس������اء الطويل القارس 
وق������د خيم الظ������الم. ضم الصبي إلي������ه. انتابته نوبة س������عال في 
حنجرت������ه أبت أن تفارقه. ب������دا الصبي واهن������ا ونحيال جدا في 
معطفه، وكان يرجتف كقشة في مهب الريح. توقف وقع اخلطى 
بني أوراق الش������جر. ثم تابعا مس������يرهما من جديد. لم يتكلما أو 
ينادي أحدهما اآلخ������ر خوفا من الطالع. مع بداية حلول الظالم 
أخيرا اش������تد البرد القارس وأمس������ى الصبي ينتفض بش������دة. لم 
يطل القمر من وراء الضباب ولم يكن بإمكانهما الذهاب إلى أي 
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مكان. كانت لديهما بطانية واح������دة في احلقيبة فأخرجها ولف 
بها الصبي وفك سترته واحتضنه. رقدا هناك فترة طويلة لكنهما 
كادا يتجمدان من البرد، وأخيرا اعتدل في جلس������ته وقال: يجب 
أن نتح������رك. ال ميكننا البقاء هنا هك������ذا. تلفت حوله لكنه لم ير 

شيئا. حتدث في ظلمة خلت من العمق واألبعاد.
أمسك الصبي من يده وأخذا يتلمسان طريقهما بني األشجار. 
مد يده األخرى أمامه. لن يس������تطيع أن يرى أبعد من ذلك وعيناه 
مغمضتان. كان الصبي يلف نفس������ه بالبطانية، وحذره والده من 
إس������قاطها ألنهما لن يتمكنا من العث������ور عليها في الظلمة. طلب 
الصب������ي من������ه أن يحمله لكن الرج������ل أخبره بأن علي������ه أن يتابع 
املسير. تعثرا وسقطا في الغاب أكثر من مرة، وقبل الفجر بوقت 
طويل وقع الصبي ولم يس������تطع النه������وض مرة أخرى. لفه الرجل 
بسترته ثم بالبطانية وجلس محتضنا إياه، يهزه جيئة وذهابا. لم 
يبق إال طلقة واحدة في املسدس، لن تواجه احلقيقة. لن ميكنها 

أن تفعل ذلك.
في الن������ور الباهت قبل طلوع النهار وض������ع الصبي بني أوراق 
الش������جر وجلس يتفح������ص الغاب. عندما حتس������نت الرؤية بعض 
الشيء نهض ومتشى قبل أن يحدد مكانا ملوقع مخيمهما الصغير 
وهو يبحث من دون جدوى عن أي أثر عدا أثرهم املتالش������ي في 
الرماد. عاد إلى حيث ترك الصبي وضمه. قال: يجب أن نذهب. 
جلس الصبي خائر القوى، شاحب الوجه. نّشف الننت الذي ظهر 
في شعره والذي بدت آثاره على محياه. قال له: حتدث إلّي، لكنه 

لم يفعل. 
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حتركا ش������رقا عبر األشجار املنتصبة امليتة. مرا ببيت خشبي 
قدمي وطريق ترابية. بدت مس������احة فارغة من األرض رمبا كانت 
تس������تخدم لزراعة البق������ول. كانا يتوقفان بني فين������ة وأخرى لكي 
يصغيا. لم يكن للش������مس احملتجبة أي ظ������ل. ثم صادفا الطريق 
بشكل غير متوقع فأوقف الصبي بإحدى يديه وكمنا في اجلرف 
على جانب الطريق مثل متش������ردين وأخذا يصغيان. كانت الرياح 
س������اكنة والصمت مطبقا. بعد برهة نهض وخ������رج إلى الطريق. 
نظ������ر خلفه إلى الصبي وقال: هيا. خ������رج الصبي وعاين الرجل 
اآلثار في الرماد حيث مرت الش������احنة. وقف الصبي يلف نفسه 

بالبطانية وينظر إلى أسفل الطريق.
لم يكن بإمكانهما معرفة إن كان الرجال قد اس������تطاعوا تشغيل 
الش������احنة مرة أخرى. ولم تكن لديه س������بيل ملعرف������ة الوقت الذي 
ميكن أن يقضياه في الترصد لهم. أنزل احلقيبة عن ظهره وجلس 

وفتحها. قال: نحن في حاجة لتناول الطعام. هل أنت جائع؟
هز الصبي رأسه نفيا.

كال. إنك كذلك. أخرج قارورة املاء البالس������تيكية وفتح الغطاء 
ثم ناولها الصبي الذي أخذها ووقف يرتشف املاء. أنزل القارورة 
والتقط أنفاس������ه ثم جلس ورجاله مضمومتان وشرب من جديد. 
بع������د ذل������ك ناول القارورة إلى والده الذي ش������رب بدوره ثم س������د 
الق������ارورة قبل أن يبدأ بتقليب األش������ياء في احلقيبة. تناوال علبة 
من الفاصوليا البيضاء بالتناوب عليها ورمى بالعلبة الفارغة بني 

األشجار. ثم تابعا مسيرهما.
٭ ٭ ٭
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كان الرجال قد خيموا في الطريق نفس������ها حيث أوقدوا نارا 
في املكان وانتش������رت قطع اخلشب املتفحمة وانغرست في القار 

الذائب مع الرماد والعظام.
قرفص الرجل ومد يده فوق القار فشعر بدفء بسيط ينبعث 
منه. وقف ونظر إلى أس������فل الطريق. ثم أخ������ذ الصبي معه إلى 
داخل الغاب. قال: أريدك أن تنتظر هنا. لن أبتعد كثيرا. سيكون 

بإمكاني سماعك إن ناديتني.
- خذني معك، قال الصبي. بدا كأنه على وشك البكاء.

- ال. أريدك أن تنتظر هنا.
- أرجوك يا أبي.

- كفى. أريدك أن تفعل ما أقول. خذ املسدس.
- ال أريد املسدس.

- أنا لم أسألك إن كنت تريده، خذه بال نقاش.
س������ار في الغ������اب إلى حي������ث كانا قد ت������ركا العرب������ة. لم تزل 
جاثم������ة هناك لكنها تعرضت للنهب. كانت األش������ياء القليلة التي 
ل������م يأخذوها مبعثرة بني أوراق الش������جر من ضمنها بعض الكتب 
واأللعاب للصبي وحذاؤه القدمي وبعض اخلرق من املالبس. عدل 
العربة ووضع أش������ياء الصبي فيها قبل أن يدفعها خارجا بها إلى 
الطريق. ثم عاد إلى املكان. لم يبق أي ش������يء هناك س������وى الدم 
الناشف بني أوراق الشجر. لقد اختفت حقيبة الصبي. في طريق 
الع������ودة وجد العظام مكومة مع اجلل������د واألحجار من فوقها وقد 
بدت بركة من األحش������اء. بحذائه دفع العظام التي بدا أنه جرى 
س������لقها. لم يظهر أي أثر للمالبس. خيم الظالم من جديد وكان 
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اجل������و باردا جدا. اس������تدار ومضى إلى حيث ت������رك الصبي. جثا 
ووضع ذراعيه حوله وضمه إلى صدره.

دفع������ا العربة بني األش������جار حتى الطريق القدمي������ة وتركاها 
هن������اك قب������ل أن يتجها جنوبا على امتداد الطريق في س������باق مع 
الظلمة. كان الصبي يترنح بس������بب التعب الش������ديد. رفعه الرجل 
ووضعه على كتفيه وتابعا مس������يرهما. عندما وصال إلى اجلسر 
كان النور قد تالشى تقريبا. أنزل الصبي وتلمسا طريقهما عند 
أسفل اجلسر. حتت اجلسر أخرج قداحته وأشعلها وعلى نورها 
اخلاف������ق كن������س األرض من الرمل واحلصى اآلت������ي من اجلدول. 
وضع احلقيبة وأبعد القداحة وأمس������ك الصب������ي من كتفيه. كاد 
أال يراه في الظلمة. قال: أريدك أن تبقى هنا. س������أحضر بعض 

احلطب. ينبغي أن نوقد نارا. 
- إني خائف.

- أع������رف ذلك. لكنن������ي لن أبتع������د كثيرا وس������يكون بإمكاني 
سماعك، لذا إن شعرت باخلوف نادني وسآتي فورا.

- إني خائف حقا.
-  كلما أس������رعت في الذه������اب أبكرت في العودة وس������نوقد 
نارا ولن تش������عر مبزيد من اخلوف. ال تس������تلق على األرض كيال 
تستس������لم للنوم وعندها لن يكون مبقدورك الرد علّي إذا ناديتك 

ولن أستطيع الوصول إليك. هل تعي ذلك؟
ل������م يرد الصبي. كاد يفق������د أعصابه قبل أن يدرك أن الصبي 

يومئ برأسه في الظلمة قائال: حسنا، حسنا.
تلم������س طريقه إلى أعل������ى الضفة ثم إلى داخ������ل الغاب مادا 
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يدي������ه أمامه. كان احلطب في كل مكان، العيدان واألغصان امليتة 
منتشرة على األرض. اس������تخدم قدميه في جتميع كومة وعندما 
توافر له ما ميأل ذراعه نزل بجسمه وحمل كومة احلطب. ثم نادى 
الصبي الذي رد بدوره واستمر في إرشاده للوصول إلى اجلسر. 
جلسا في الظالم وهو يجهز كومة من األغصان مستخدما مديته 
وكّس������ر العيدان الصغيرة بيديه. أخرج القداحة من جيبه وضرب 
على أصبع اإلشعال بإبهامه. كانت القداحة تعمل بالبنزين فبدت 
ش������علة زرقاء ضعيفة وانحنى وأش������عل العيدان الصغيرة وراقب 
اللهب ينتش������ر إل������ى أعلى في بقية األغصان. غ������ذى النار مبزيد 
من احلطب وانحنى ونفخ بهدوء في أس������فل اللهب البسيط ورتب 

احلطب بيديه محددا الشكل الذي أراده للنار.
٭ ٭ ٭

قام برحلتني أخريني إلى داخل الغاب وسحب العيدان واألغصان 
إلى حيث اجلسر. كان بإمكانه رؤية اللهب من مسافة معينة لكنه 
لم يتيقن من إمكان رؤية النار من الطريق األخرى. حتت اجلسر 
اس������تطاع أن يهيئ بركة داكنة من املاء الراكد بني الصخور حيث 
ظهرت حافة ل������رف من اجلليد. وقف على اجلس������ر ودفع بآخر 

كومة من احلطب، نافثا زفيرا أبيض على نور اللهب.
جلس على الرم������ل وتفحص محتوي������ات احلقيبة التي ضمت 
منظ������ارا وعلبة فيها ربع لتر م������ن البنزين تقريبا وقارورة من املاء 
وآلة لقطع األس������الك وملعقتني. وضع كل األشياء في صف. كان 
لديهما خمس علب صغيرة من الطعام فوقع اختياره على واحدة 
للنقانق وأخرى للذرة. فتحهما بآلة عسكرية صغيرة لفتح العلب 
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ووضعهم������ا إلى جانب النار وجلس������ا يراقبان الرقعتني امللصقتني 
عليهما تسودان وتتجعدان. عندما بدأ البخار يتصاعد من الذرة 
أخرج العلبتني من النار باآللة وجلس������ا منحنيني يتناوالنهما ببطء 

مبالعقهما. وبدأ النعاس يغشى الصبي. 
بعدم������ا انتهيا م������ن تناول الطع������ام أخذ الصبي إل������ى العمود 
احلجري حتت اجلس������ر وأزاح الطبقة الرقيقة من اجلليد جانبا 
بأحد األغصان وجثوا هناك وجعل يغس������ل وجه الصبي وشعره. 
كان املاء باردا جدا وبدأ الصبي في البكاء. نزال إلى األسفل على 
احلص������ى للعثور على مياه عذبة حيث غس������ل ش������عر الصبي مرة 
أخرى بقدر ما يس������تطيع وأخيرا توق������ف ألن الصبي كان يئن من 
برده������ا. جففه بالبطانية جاثيا حتت وهج النور القادم من النار، 
وظل اجلسر من األسفل يتكّسر من على السياج وجذوع األشجار 
م������ن وراء اجلدول. قال: هذا طفلي. نّظف ش������عره من بعض آثار 
مخ الرجل الصريع. قال لنفس������ه: هذا واجبي. ثم لفه بالبطانية 

وحمله إلى حيث املوقد.
كان الطفل يترنح فراقبه والده بحذر حتى ال ينقلب إلى داخل 
النار. أنش������أ حفرة في الرمل لردفي الصبي وكتفيه حيث ميكنه 
الن������وم، وجلس يضمه وهو يدلك ش������عره أمام الن������ار لكي يجف. 
فعل كل هذا كأنه يقوم بأحد الطقوس الدينية القدمية املتعارف 

عليها.
أف������اق في الليل من البرد فنهض وكّس������ر مزيدا من احلطب 
للنار. بدت أش������كال األغصان الصغي������رة تتقد بلونها البرتقالي 
م  املتوه������ج من بني قط������ع الفحم. نفخ معيدا احلي������اة للهب وكوَّ
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احلطب على النار وجلس ضاما رجليه يتكئ على عمود اجلسر 
احلج������ري املكون من صخ������ور ثقيلة من أحج������ار اجلير املبنية 
بعضه������ا فوق بعض من دون اس������تخدام األس������منت. في األعلى 
بدت األجزاء احلديدية باللون البني من الصدأ وبانت األعمدة 
املثبتة واأللواح اخلش������بية. كان الرمل حيث جلس دافئ امللمس 
لكن الليلة بعيدا عن املوقد كانت شديدة البرودة. نهض وسحب 
مزي������دا م������ن احلطب إلى حتت اجلس������ر، ثم وق������ف يصغي. لم 
يتحرك الصبي. جلس إلى جانبه ومسح شعره األشعث األغبر، 
في مشهد أش������به ما يكون بكأس القربان الذهبي الذي يصلح 
لسكنى أحد اآللهة. عندما نظر من جديد إلى الظلمة من وراء 

اجلسر كان الثلج يتساقط.
كان كل احلطب املستخدم إليقاد النار من النوع اخلفيف الذي 
ال يكف������ي لتوفي������ر الدفء ألكثر من س������اعة أو رمبا أكثر من ذلك 
بقليل. س������حب ما تبقى من األغصان إلى حتت اجلس������ر وكسره 
مس������تخدما قدميه وذراعي������ه. ظن أن الصوت س������يوقظ الصبي 
لك������ن ذلك لم يحدث. كان احلطب املبت������ل يصدر صوتا كالفحيح 
في اللهب واس������تمر الثلج في التس������اقط. في الصباح سيريان إن 
كان������ت هناك آثار في الطريق أم ال. لقد كان قاطع الطريق الذي 
قتله أول إنس������ان تكلم معه منذ أكثر من ع������ام. لقد كان أخا في 
اإلنس������انية أخيرا على الرغم من احلس������ابات الزاحفة في عيونه 
الباردة واملتغيرة واألسنان الرمادية املتسخة ببقايا اللحم البشري 
امللتص������ق بها. كان أخا جعل من العالم كذبة في كل كلمة. عندما 
أفاق من جديد كان تساقط الثلج قد توقف، وكان الفجر اخلشن 
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يرسم صورة للغابات العارية من وراء اجلسر، واألشجار السوداء 
واقف������ة تقابل الثلج. كان يضطجع واضعا يديه بني ركبتيه. جلس 
وأش������عل النار ووضع علبة من الشمندر على اجلمر وكان الصبي 

يرقد على األرض ضاما نفسه ومراقبا إياه.
اس������تقر الثلج اجلديد بني األش������جار وعلى األغصان وأحاط 
باألوراق حتت الش������جر وقد اتش������ح بالرماد. سارا إلى حيث تركا 
العربة ووضع������ا احلقيبة فيها ودفعاها خارجني بها إلى الطريق. 
لم تظهر أي آثار في الطريق. وقفا يصغيان في الصمت املطبق. 
ثم تابعا سيرهما عبر اجلليد الرمادي والصبي إلى جانبه واضعا 

يديه في جيبيه.
ش������قا طريقهما طوال النهار والصبي صامت ال يتكلم. بحلول 
العصر كان اجلليد قد ذاب عن الطريق وبحلول املس������اء أصبحت 
الطري������ق جافة. لم يتوقفا. كم ميال قطعا؟ رمبا عش������رة أميال أو 
اثني عشر ميال. لقد اعتادا أن يلعبا بحلقات الرمي املعدنية في 
الطريق مستخدمني احللقات الفوالذية الكبيرة التي وجداها في 
أحد احمل������ال التجارية التي نهبت مع األش������ياء األخرى. في تلك 
الليلة خيم������ا في واد صغير وأوقدا نارا ف������ي ظل حافة صخرية 
صغي������رة وتناوال آخر علب������ة لديهما من الطع������ام. كان قد وفرها 
ألنه������ا من األطعمة املفضل������ة عند الصبي وق������د تكونت من حلم 
اخلنزي������ر والفاصوليا. راقبا العلبة تنضج بهدوء على اجلمر قبل 
أن يخرجها بآلة الفتح ويأكالنها في صمت. غسل العلبة الفارغة 
باملاء وأعطاها للصبي ليشرب بها وكان ما كان. قال: كان ينبغي 

أن أكون أكثر حرصا.
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لم يرد الصبي.
-  يجب أن تتكلم معي.

- حسنا.
- أردَت أن تعرف كيف يبدو الناس األشرار. اآلن تعرف ذلك. 
رمب������ا يحدث ما حدث لنا مرة أخرى. واجبي هو أن أرعاك. لقد 
كلفني الله بذلك. س������أقتل أي ش������خص يحاول ملس������ك. هل تفهم 

ذلك؟
- نعم.

جلس قابعا في البطانية. بعد برهة نظر إلى أعلى. سأل: هل 
نحن مازلنا الناس الطيبني؟

- نعم. نحن مازلنا الناس الطيبني.
- وسنكون هكذا دائما؟

- نعم. سنكون هكذا دائما.
- حسنا.

ف������ي الصباح خرجا من الوادي الصغير ونزال إلى الطريق مرة 
أخرى. كان قد صنع للصبي آلة نفخ من قطعة من سيقان النباتات 
املوجودة على جان������ب الطريق فأخرجها من معطفه وناولها إياه. 
أخذه������ا الصبي من دون أن يتكلم. بع������د برهة أبطأ اخلطى من 
خلفه وبعد هنيهة كان بإمكان الرجل سماع عزفه. كانت موسيقى 
ليس لها شكل، رمبا تخص عصرا لم يأت بعد. أو رمبا كانت آخر 
موسيقى على األرض استلهمت من بني الرماد واخلراب. استدار 
الرج������ل ونظر إليه في اخللف. كان مس������تغرقا في التركيز. رأى 
الرجل أن الصبي بدا كطفل حزين وحيد يتصف بالتحدي ويؤذن 
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بوصول فرقة مس������افرة بني الواليات والقرى وال يعرف أن جميع 
العازفني من خلفه قد خطفتهم الذئاب.

جلس ضاما رجليه بني أوراق الشجر على قمة سلسلة جبلية، 
رن������ا نحو الوادي من حتتهما من خالل املنظار. الح ش������كل ألحد 
األنه������ار املتدفقة، وضع منظاره جانبا وجلس يراقب املكان حيث 
أكوام طوب أس������ود لطاحونة وأسقف صخرية وبرج خشبي قدمي 
للم������اء مربوط بأق������واس حديدية. لم يظه������ر أي دخان أو أي أثر 

للحياة.
- ماذا ترى؟ سأل الصبي.

- ال شيء.
ناوله املنظار. رمى الصبي بالطوق حول عنقه ووضع العدستني 

على عينيه وضبطهما. بدا كل شيء ساكنا حولهما.
- أرى دخانا، قال الصبي.

- أين؟
- بعد تلك املباني.

- أي مبان؟
أعاد الصبي املنظار إليه حيث ضبط العدسات. بدت خيوط 

شاحبة من الدخان فقال: نعم. أستطيع رؤيتها.
- ماذا ينبغي أن نعمل يا أبي؟

- أرى أن������ه ينبغي أن نلقي نظرة. علينا أن نكون حذرين، ليس 
إال.

- إذا كانت مستوطنة للعامة فستكون هناك حواجز. لكن رمبا 
يكون موقعا لالجئني.
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- مثلنا.
- نعم، مثلنا.

- ماذا لو كانوا من األشرار؟
- علينا أن جنازف. نحن في حاجة للعثور على شيء نأكله.

تركا العربة وعبرا قضبانا للسكة احلديد ونزال من على ضفة 
منحدرة عبر شجر اللبالب امليت األسود. حمل املسدس في يده. 
قال: ابق قريبا. وقد فعل ذلك. حتركا عبر الشوارع مثل مهندسي 
األلغام، يفتش������ان في كل حارة عل������ى حدة. انبعثت رائحة ضعيفة 
للدخ������ان في الهواء. انتظرا في أحد املتاجر وراقبا الش������ارع لكن 
شيئا لم يتحرك. بحثا في القمامة والركام. كانت أدراج اخلزائن 
ملقاة على األرض وانتشرت األوراق وصناديق الكرتون املنتفخة. 
لم يجدا ش������يئا. لقد نهبت جميع املتاجر منذ سنوات خلت. كانت 
النواف������ذ بال زجاج في معظمها. صع������دا األدراج املضلعة ملصعد 
كهربائ������ي والصبي متعلق بيده. وجدا بعض األطقم املغبرة معلقة 
على حامل. بحثا عن أحذية لكنهما لم يجدا ش������يئا. تخبطا عبر 
القمام������ة لكنهما لم يعثرا على ش������يء ميكن االس������تفادة منه. في 
طريق عودتهما ن������زع املعاطف عن حواملها ورجها جيدا وطواها 

على ذراعه. قال: لنذهب من هنا.
تص������ور أن ش������يئا ما لم يُعث������ر عليه لكنه كان مخطئا. فتش������ا 
القمام������ة في ممرات متجر لألغذي������ة حيث بدت صناديق قدمية 
وأوراق رماد س������رمدي. فتش الرفوف باحث������ا عن فيتامينات، ثم 
فت������ح باب حج������رة التبريد لكن رائحة كريه������ة نتنة للموتى فاحت 
من الظلمة فأغلق الباب بس������رعة من جديد. وقفا في الش������ارع 
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ونظرا إلى الس������ماء الرمادية. الحت عالمات باهتة لنفس������يهما. 
كان الصب������ي مرهقا فأخذه من يده قائال: علينا إجراء املزيد من 

البحث. ال بد من االستمرار في البحث.
لم يكن باملنازل في طرف البلدة أي شيء يذكر. صعدا الدرج 
اخللفي إلى داخل املطبخ وبحثا في اخلزائن. كانت جميع أبواب 
اخلزائن مفتوحة. وجد علبة مسحوق لصنع الكعك ووقف ينظر 
إليها. فتش������ا أدراج إحدى اخلزائن في قاعة الطعام ثم دخال إلى 
غرفة املعيشة حيث استقرت لفائف من ورق احلائط على األرض 
مثل وثائق تنتمي إلى زمن غابر. ترك الصبي جالس������ا على الدرج 

حامال املعاطف وصعد إلى أعلى.
فاحت رائحة الرطوبة والعفن من كل ش������يء. في حجرة النوم 
األولى رأى جثة ناش������فة والغطاء حول عنقها وبقايا لشعر متعفن 
على الوس������ادة. أمسك الطرف السفلي من البطانية وسحبها عن 
الس������رير ورجها جيدا قبل أن يطويها حتت ذراعه. فتش األدراج 
واخلزائن فلم يجد س������وى فستان صيفي على حامل من السلك. 
نزل الدرج. بدأ الظالم يغشى املكان فأخذ الصبي من يده وخرج 

به من الباب األمامي إلى الشارع.
عند قمة التل اس������تدار وتفحص البلدة. خيم الظالم س������ريعا 
مصحوب������ا بالبرد. وض������ع اثنني من املعاطف عل������ى كتفي الصبي 

فابتلعتا السترة وكل شيء. 
- إني جائع جدا يا أبي.

- أعرف ذلك.
- هل سنستطيع العثور على متاعنا؟
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- نعم. أعرف مكانه.
- ماذا لو وجده شخص ما؟

- لن يجده أحد.
- إني آمل ذلك.

- لن يجده أحد. هيا.
- ما هذا الصوت؟
- لم أسمع شيئا.

- أصغ.
- ال أسمع شيئا.

أصغيا. ثم س������مع كلبا ينبح فاستدار الرجل ونظر نحو البلدة 
التي غشيها الظالم وقال: إنه كلب.

- كلب؟
- نعم.

- من أين أتى؟
- ال أعرف.

- لن نقتله، أليس كذلك يا أبي؟
- ال. لن نقتله.

نظ������ر إلى الصبي الذي كان يرجتف في معطفيه ثم انحنى 
وقبل������ه على وجهه اخلش������ن وق������ال: لن ن������ؤذي الكلب. أعدك 

بذلك.
قضي������ا تلك الليلة في س������يارة متوقفة حت������ت ممر في األعلى 
واملعاطف والبطانية مكوم������ة فوقهما. كان بإمكانهما في الظلمة 
والس������كون رؤية نزر ضوء بس������يط ظهر عشوائيا في عتمة الليل. 
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ل������ف األدوار العليا من املباني ظالم دام������س. كان يلزم حمل املاء 
إل������ى األدوار العلوي������ة وكان من املمكن للم������رء أن يختنق في أثناء 
ذلك. ماذا كانوا يأكلون؟ الله وحده يعلم ذلك. جلسا ملفوفني في 

معاطفهما ينظران عبر النافذة. 
- من يكونون يا أبي؟

-ال أعرف.
٭ ٭ ٭

أفاق في الليل وجعل يصغي. لم يستطع أن يتذكر املكان الذي 
كان فيه، فجعلته تلك الفكرة يبتسم. تساءل: أين نحن؟

- ما األمر يا أبي؟
- ال شيء. نحن على ما يرام. اذهب لتنام.

- سنكون بخير، أليس كذلك يا أبي؟
- بلى. نحن كذلك.

- ولن نتعرض ألي أذى.
- هذا صحيح.

- ألننا نحمل املسدس.
-نعم. ألننا نحمل املسدس.

كان املطر البارد يهطل في الصباح ويعصف من فوق السيارة ومن 
حت������ت املمر العلوي ويرقص في الطريق من فوق. جلس������ا وراقبا ما 
يحدث من خالل املاء على الزجاج. عندما خف املطر كان جل النهار 
قد ولى. تركا املعاط������ف والبطانية على األرضية في املقعد اخللفي 
وسارا إلى أعلى الطريق ليفتشا مزيدا من املنازل. بدا الدخان منبعثا 

من األخشاب في الهواء الرطب. لم يسمعا الكلب ينبح مرة أخرى.
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وج������دا بعض األوعية وبضع قطع م������ن املالبس من بينها أحد 
القمصان الثقيلة وبعض البالس������تيك الذي ميكن أن يس������تخدماه 
كمش������مع. كان متأكدا أن شخصا ما يراقبهما، لكنه لم ير أحدا. 
في حجرة للمؤن عثرا على جزء من كيس لوجبة من الذرة نهشتها 
اجل������رذان منذ زم������ن طويل. غربل الوجبة عل������ى قطعة من زجاج 
إح������دى النوافذ وجمع حفنة صغيرة من ال������ذرة املطحونة. أوقدا 
نارا على الشرفة األسمنتية وصنعا قطعا من الكعك جهزاها على 
صفيح������ة من التنك. ثم أكال منها ببطء الواحدة تلو األخرى قبل 

أن يلف القليل الذي بقي منها بورقة ويضعه في احلقيبة.
كان الصب������ي يجلس على الدرج عندما رأى ش������يئا يتحرك من 
خل������ف البيت عبر الطريق. كان الذي ينظ������ر إليه وجه صبي من 
عمره تقريبا، يلف نفس������ه في معطف واس������ع من الصوف بأكمام 
مطوية إلى اخللف. وقف ثم جرى عبر الطريق إلى املمر حيث لم 
يكن أحد هناك. نظر نحو البيت ثم جرى إلى منتصف الس������احة 
عبر األعشاب امليتة ليصل إلى جدول راكد يتشح بالسواد. ناداه: 
ارج������ع إلى هنا. لن أؤذيك. كان واقف������ا هناك ينتحب عندما جاء 

والده جاريا عبر الطريق ليمسكه من ذراعه.
- ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل؟

- يوجد صبي صغير يا أبي. يوجد صبي صغير.
نعم. يوجد صبي. لقد رأيته.

- قل������ت لك أن تبقى في مكانك. ألم أقل لك ذلك؟ اآلن علينا 
أن نذهب. هيا.

- أريد فقط أن أراه يا أبي. أريد فقط أن أراه.
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أخذه الرجل من ذراعه وعادا عبر الساحة. لم يتوقف الصبي 
ع������ن البكاء والنظ������ر إلى اخللف. هي������ا، قال الرج������ل. ينبغي أن 

نذهب.
- أريد أن أراه يا أبي.

- ليس ثمة أحد ميكن رؤيته. هل تريد أن متوت؟ هل هذا ما 
تريده؟

- ال يخيفني ذلك، قال الصبي منتحبا. ال يخيفني ذلك.
توقف الرجل. وقرفص وضمه إليه. قال: إني آس������ف. ال تقل 

ذلك. ينبغي أال تقول ذلك.
شقا طريقهما عائدين عبر الشوارع املبتلة إلى اجلسر وأخذا 
املعاطف والبطانية من السيارة وصعدا إلى جسر السكة احلديد 
وعبرا الس������كة إلى الغاب. ثم أحضرا العربة واجتها إلى الطريق 

الرئيسية.
- ماذا لو أن الصبي الصغير ليس هناك من يعتني به؟ س������أل 

الصبي. ماذا لو لم يكن له أب يا أبي؟
- يوجد أناس هناك. كانوا متوارين، ليس إال.

دفع العربة إلى الطريق ووقف هناك. كان بإمكانه أن يرى آثار 
الشاحنة عبر الرماد الرطب، باهتة ومتالشية لكنها بادية للعيان. 
خطرت بباله فكرة أنه يس������تطيع أن يش������م رائحتهم. كان الصبي 

يسحب معطفه. نطق: يا أبي.
- ماذا؟

- إني خائف على ذلك الصبي الصغير.
- أعرف ذلك. لكنه سيكون بخير.
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- ينبغي أن نعود لنحضره، ميكن أن جنده ونأخذه معنا. ميكن 
أن نأخذه ونأخذ الكلب. ميكن للكلب أن يصيد لنا شيئا نأكله.

- ال ميكننا ذلك.
- وسأعطي الصبي الصغير نصف طعامي.

- كفى. ال ميكننا ذلك.
- بدأ يبكي من جديد. ماذا عن الصبي الصغير؟ كرر منتحبا. 

ماذا عن الصبي الصغير؟
عند تقاطع للطرق جلسا وقت الشفق ونشر قطع اخلريطة في 
الطريق وتفحصها. أشار بإصبعه قائال: نحن هنا. هنا بالضبط. 
ل������م يلتفت الصبي. جلس الرجل يتفحص ش������بكة الطرق امللتوية 
باللونني األحمر واألسود وإصبعه لم تزل على التقاطع حيث ظن 
أنه موقعهما، وكأنه يرى جس������ديهما الصغيرين مستلقيني هناك. 
ميكنن������ا العودة، قال الصبي بلطف. ال يبعد املكان كثيرا. لم يفت 

األوان.
خيما في فجوة بني األش������جار ليس������ت بعيدة عن الطريق. لم 
يتمكن������ا من العثور على مكان مت������وار فقررا عدم إيقاد النار. أكل 
كل منهم������ا قطعتني من كعك الذرة املتبقي وناما معا على األرض 
في معاطفهما وبطانياتهما. ضم الرجل الطفل وبعد برهة توقف 

الصبي عن االرجتاف قبل أن يستسلم للنوم.
»تبعنا الكلب الذي يتذكره الصبي يومني. حاولت أن أغريه 
باالقتراب لكنه أبى. صنعت أنش������وطة من الس������لك لإلمساك 
به. ابتعد الكلب في أس������فل الطري������ق. تعقبه الصبي بنظره ثم 
نظر إل������ّي ثم إليه وبدأ بالبكاء والتوس������ل ل������ي لكي أبقي على 
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حي������اة الكلب. وعدته بأال أؤذي������ه. كان كلبا بهيكل عظمي قوي 
وق������د امتد اجللد فوق عظامه. في اليوم التالي اختفى الكلب. 
ذل������ك هو الكلب الذي يتذكره الصب������ي. إنه ال يتذكر أي صبية 

صغار«. 
كان ق������د لف حفنة من الزبي������ب بقطعة قماش في جيبه وعند 
الظهر جلس������ا بني العش������ب امليت بجانب الطريق وأكالها. نظر 

الصبي إليه وقال: هذا كل ما منلك، أليس كذلك؟
- نعم.

- هل سنموت اآلن؟
- ال.

- ماذا سنفعل؟
- سنشرب بعض املاء، ثم نتابع مسيرنا في الطريق.

- حسنا.
في املس������اء عبرا أحد احلقول في محاولة للعثور على مكان 
متوار ع������ن األنظار ميكنهما أن يوقدا فيه نارا. كانا يس������حبان 
العرب������ة من ورائهم������ا على األرض وقد فق������دا األمل تقريبا في 
تلك املنطق������ة املقفرة. غدا رمبا س������يجدان ش������يئا لطعامهما. 
غش������يهما الليل في طريق موحلة. عب������را أحد احلقول واندفعا 
نحو مجموعة بعيدة من األش������جار بدت جرداء سوداء في ظل 
نور الس������ماء في عالم ق������د توارى تقريبا. عندم������ا وصال إليها 
كان الظالم قد حل. أمس������ك يد الصب������ي وجمع بعض العيدان 
واألغص������ان وأوقد نارا. كان احلطب مبتال لكنه قش������ط اللحاء 
امليت مبديت������ه وكوم العيدان واألغصان ح������ول النار لتجف. ثم 

ebdaat 380.indd   88 10/31/11   10:02 AM



89�لعدد 380 �أكتوبر 2009

مد املش������مع على األرض وأحض������ر املعاط������ف والبطانيات من 
العربة. خلع حذاءه املبتل واملتس������خ بالوحل وجلس������ا في صمت 
وأيديهما مرفوعة نحو اللهب. حاول أن يفكر في ش������يء يقوله 
لكنه لم يفلح. لقد تولد هذا الشعور لديه من قبل في ظل غياب 
احل������واس واليأس الدائم حيث انكم������ش العالم ليحيط بجوهر 
األشياء املتحللة. تبعت أس������ماء األشياء ببطء تلك األشياء إلى 
عالم النس������يان مبا فيها األلوان وأسماء الطيور واألشياء التي 
تؤكل وأخيرا أسماء األشياء التي يعتقد املرء أنها حقيقية. لقد 
كانت أكثر هشاش������ة مما كان ميكن أن يتصور. كم من األشياء 
انتهى حتى اآلن؟ لقد انفكت لغة القداس������ة عن رموزها وكذلك 
عن ماهيتها. تالش������ت مثل شيء يحاول احملافظة على حرارته 

في سباق مع الزمن قبل أن ينتهي إلى األبد.
ناما تلك الليلة وق������د أصابهما اإلرهاق وعند الصباح كانت 
النار قد خمدت واس������ودت عل������ى األرض. ارتدى حذاءه امللطخ 
بالوح������ل وذهب جلمع احلطب وهو ينفخ في يديه املضمومتني. 
كان البرد قارسا. رمبا كان الوقت شهر نوفمبر ورمبا بعد ذلك. 
أوقد نارا ثم س������ار إلى حافة الفجوة ووق������ف يتفحص املناطق 
الريفي������ة. الحت احلق������ول امليتة وبدت مزرع������ة للحيوانات عن 

بعد.
س������ارا على امتداد الطريق الترابية ومبح������اذاة أحد التالل 
حيث ُشيد منزل في يوم من األيام لكنه احترق منذ زمن بعيد. 
ب������دا هيكل لفرن صدئ اس������تقر ف������ي املياه الس������وداء في القبو 
وتبعثرت صفائح مثنية من السقف املعدني متشحة بالسواد في 
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احلقول حيث أخذتها الرياح. عثرا في مزرعة احليوانات على 
بض������ع حفنات من حبوب لم مييزاه������ا على قاعدة وعاء معدني 

فالتهماها بغبارها. ثم انطلقا عبر احلقول نحو الطريق.
٭ ٭ ٭

س������ارا مبوازاة جدار حجري متجاوزين بقايا أحد البس������اتني، 
حيث بدت األش������جار في أس������رابها املنظمة متجعدة سوداء وقد 
غطت األغصان الس������اقطة األرض م������ن حتتها. توقف ونظر عبر 
احلق������ول حيث يتحرك الرماد الناعم في األخاديد ثم توقف قبل 
أن يتحرك من جديد وهكذا. لقد شاهد كل هذا من قبل. شاهد 
أشكال الدماء اجلافة في بقايا العشب ولفات األحشاء الرمادية 
حيث ُذبح الضحايا في احلقول ونقلوا بالعربات. شاهد الرؤوس 
البش������رية مصفوف������ة خلف اجلدار في نس������ق واح������د وقد جفت 
واستسلمت بابتساماتها املشدودة وعيونها الغائرة. وبدت أقراط 
الذهب في اآلذان اجلافة، وتلوى الش������عر األش������عث املتناثر على 
اجلماجم وقبعت األس������نان في محاجرها مثل قوالب ضرس������ية، 
والحت الوشوم غير املتقنة املرسومة بصمغ بيتي باهتة في ضوء 
الشمس املتالش������ي مبا فيها العناكب والسيوف والبنادق والتنني 
والش������عارات الرنان������ة والعقائد التي كتبت بتهجئ������ة خاطئة، وقد 
خيطت الندب القدمية بش������عارات قدمية على امتداد حدودها. 
ش������اهد الرؤوس غير املطروقة بالعصي وقد سلخت عن جلدها 
واجلماجم العارية وقد جرى دهنها وتوقيعها على جباهها بخط 
غير مقروء وإحدى اجلماجم البيضاء وقد س������طر عليها باحلبر 
بعناي������ة كأنها جدول أعمال الجتماع م������ا. نظر وراءه إلى الصبي 
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ثم وقف بجانب العربة في مهب الريح. نظر إلى العش������ب اجلاف 
الذي كان يتحرك وإلى الظلمة واألشجار املائلة في أسرابها. بدت 
بض������ع قطع من املالبس عالقة باجلدار وبدا كل ش������يء كئيبا في 
الرماد. س������ار مبوازاة احلائط مارا بالصور، تذكرها في مراجعة 
أخيرة ومض������ى من خالل معبر إلى حي������ث ينتظر الصبي. وضع 

ذراعه حول كتفه وقال: حسنا. لنتابع املسير.
لقد قرأ رس������الة في كل فصل من فصول ذلك التاريخ الغابر، 
رس������الة وحتذير في الوقت نفس������ه. وهكذا فعلت لوحة الضحايا 
والتهام اللحوم البش������رية فعلها عنده. أفاق في الصباح واستدار 
ف������ي بطانيته ونظر خلفه إلى أس������فل الطريق من بني األش������جار 
عب������ر املمر الذي كانا قد س������لكاه في أثن������اء عودتهما ليرى أربعة 
رجال يسيرون جنبا إلى جنب، يرتدون مالبس بأوصاف مختلفة 
وجميعهم يرتدون أوشحة حمراء أو برتقالية حول أعناقهم، أقرب 
إل������ى اللون األحم������ر إلى حد كبير. وضع ي������ده على رأس الصبي 

وقال: اهدأ. 
- ما األمر يا أبي؟

- ثمة أناس في الطريق. أخفض رأسك. ال تنظر.
لم ينبع������ث أي دخان من النار اخلامدة وال ميكن رؤية العربة. 
انبط������ح أرضا وجعل يراقب من ف������وق اجلزء األمامي من ذراعه. 
أطل جي������ش يض������رب األرض بأقدامه مرتديا أحذي������ة رياضية، 
حام������ال مزامير بطول ثالث أقدام بأغطي������ة جلدية. لف الرجال 
أحباال قصيرة حول معاصمهم. غطيت بعض املزامير بعدد طويل 
من السالسل ثُبتت في نهاياتها أنواع مختلفة من الهراوات. مروا 
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يقعقعون متمايلني في مش������يتهم مثل ألع������اب أطلقت بعد ملئها، 
وكانوا ملتحني وأنفاس������هم تنفث من حتت أقنعتهم. همس: اهدأ. 
اه������دأ. كانت الكتيبة من خلفهم حتمل رماحا أو مش������ارط ُزينت 
بأشرطة وصنعت أنصالها الطويلة من زنبرك الشاحنات بحدادة 
بدائية في املناطق اجلبلية. اس������تلقى الصبي ووجهه بني ذراعيه 
في حالة من الرعب. جتاوزوا مس������افة مائتي قدم واألرض ترجت 
قليال حتت أقدامهم، يش������قون طريقهم وق������د ظهرت من خلفهم 
العرب������ات التي يجرها أطق������م العبيد محملة بع������دة احلرب ومن 
ورائه������م ما يقارب اثنتي عش������رة امرأة، بعضه������ن حبالى، وأخيرا 
بدت مجموعة مكملة من الولدان مبالبس ال تقيهم من البرد وقد 
طوقت أعناقهم وُربطوا بالسالس������ل. اجلميع مروا في طريقهم. 

افترشا األرض وهما يصغيان.
- هل ذهبوا يا أبي؟
- نعم. لقد ذهبوا.

- هل رأيتهم؟
- نعم.

- هل كانوا من األشرار؟
- نعم. إنهم من األشرار.

- هناك كثير منهم، أولئك األشرار.
- نعم. هناك كثير لكنهم رحلوا.

وقفا ونفضا الغبار عن نفس������يهما وهما يصغيان إلى السكون 
عن بعد.

- إلى أين هم ذاهبون يا أبي؟
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- ال أعرف. إنهم يتحركون باس������تمرار. وهذه ليس������ت إشارة 
جيدة.

- ملاذا هي ليست إشارة جيدة؟
- هي كذلك، ليس إال. علينا إحضار اخلريطة وإلقاء نظرة.

 ٭ ٭ ٭
س������حبا العربة من حتت األغص������ان ورفعاها وكوما البطانيات 
واملعاط������ف فيها قب������ل أن يندفعا بها إلى الطري������ق. وقفا ينظران 
إلى حيث يبدو آخر أثر تركه ذلك احلش������د األشعث وكأنه صورة 

تخلفت وراءهم في الهواء املضطرب. 
عند العص������ر بدأ الثلج يتس������اقط من جديد. وقف������ا يراقبان 
حب������ات الثلج الرمادية الباهتة تتس������اقط في الضب������اب الكئيب. 
تابعا س������يرهما بصعوبة حيث تش������كلت طبقة رقيقة من اجلليد 
على الس������طح الداكن للطريق. ظل الصبي يتخلف وراءه فيتوقف 

وينتظره. قال له: سر معي.
- أنت تسير بسرعة كبيرة.

- سأبطئ مشيتي.
- أنت ال تتكلم مرة أخرى.

- أنا أتكلم اآلن.
- هل تريد التوقف؟

- أنا أريد التوقف دائما.
- علينا أن نكون أكثر حذرا. علّي أن أكون أكثر حذرا.

- أعرف ذلك.
- سنتوقف. حسنا.
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- حسنا.
- علينا أن جند مكانا.

- حسنا.
٭ ٭ ٭

أعاق الثلج املتس������اقط حركتهما ولم يتمكنا من رؤية أي شيء 
عل������ى جانبي الطريق. بدأ يس������عل من جدي������د والصبي يرجتف، 

وأخيرا قرر الرجل التوقف. كان الطفل يرجتف بشدة.
قال: يجب أن نتوقف.

- أشعر بالبرد الشديد.
- أعرف ذلك.

- أين نحن؟
- أين نحن؟

- نعم.
- ال أعرف.

- إن كنا سنموت هل لك أن تخبرني؟
- ال أعرف. لكننا لن منوت.

تركا العربة مقلوبة رأس������ا على عقب في حقل للبردي وأخذا 
البطاني������ات واملعاطف وقد لفاها في املش������مع وانطلقا. أمس������ك 
مبعطفي، قال للصبي. ال تتركه أبدا. عبرا بني البردي إلى سياج 
حيث خّفض كل منهما األسالك لآلخر ليتمكن من العبور. كانت 
األس������الك باردة وتصدر صريرا في اإلسطبل. بدأ الظالم يخيم 
بسرعة. تابعا سيرهما ووصال إلى غابة من األرز. كانت األشجار 
ميتة وسوداء لكنها حافظت على درجة من الكثافة اللتقاط الثلج. 
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بدت حتت كل واحدة منها دائرة مناسبة من التربة السوداء وأوراق 
األرز.

خيما حتت إحدى األش������جار وكوما البطانيات واملعاطف على 
األرض. لف الرجل الصبي في إحدى البطانيات وبدأ يجمع القش 
امليت في كومة. نظف رقعة من األرض حيث ميكن إيقاد النار من 
دون أن تؤدي إلى اش������تعال الش������جرة. جلب احلطب من األشجار 
األخرى وقّطعه ونفض عنه الثلج. عندما أشعل األغصان الرقيقة 
الوافرة بالقداحة طقطقت النار مباشرة لكنه كان يعرف أن ذلك 
ل������ن يدوم طوي������ال. نظر إلى الصبي وقال: عل������ي أن أذهب جلمع 

املزيد من احلطب. سأكون في جوارك. حسنا.
- ماذا تعني بجواري؟

- أعني أنني لن أبتعد كثيرا.
- حسنا.

وصل ارتفاع الثلج اآلن إلى نصف قدم. تخبط بني األش������جار 
وهو يس������حب األغصان الس������اقطة حيث برزت م������ن حتت الثلج. 
عندما أصب������ح لديه حزمة عاد بها إلى حيث النار التي كانت قد 
تناقصت إلى بضع جم������رات مترنحة. رمى باألغصان على النار 
وانطل������ق مرة أخرى. كانت الرؤية صعب������ة حيث خيم الظالم في 
الغاب. ل������م يكن النور القادم من النار يصل إلى مس������افة بعيدة. 
التعجل هنا سيعطي نتائج عكسية. عندما نظر خلفه كان الصبي 
يتخبط ف������ي الثلج الذي وصل إلى ركبتي������ه وهو يجمع األغصان 

ويكومها بني ذراعيه.
اس������تمر الثلج في التساقط. ظل مستيقظا طوال الليل ونهض 
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وأحيا النار من جديد. فتح املش������مع وأس������ند أح������د أطرافه إلى 
أعلى من حتت الش������جرة في محاولة لعكس احل������رارة من النار. 
نظر إلى وجه الصبي النائ������م في ظل النور البرتقالي. بدا خداه 
الغائران مخططني بالس������واد. س������يطر على أعصابه على الرغم 
من فقده األمل. لم يقّدر أن الصبي سيس������تطيع متابعة املس������ير 
مسافة طويلة فحتى لو توقف الثلج سيكون من غير املمكن عبور 
الطريق. همس الثلج عبر الس������كون وارتفع الشرر وانطفأ قبل أن 

يتالشى في العتمة السرمدية. 
كان بني النوم واليقظة عندما س������مع س������قطة ف������ي الغاب، ثم 
أخ������رى، فاعتدل جالس������ا. تناقص������ت النار إلى له������ب توارى بني 
اجلمر. أصغى فس������مع صوت خشخشة طويلة ألغصان تتكسر. 
ثم جاءت سقطة أخرى. مد يده وهز الصبي قائال: انهض. علينا 

الذهاب.
مس������ح النوم م������ن عينيه بظهري يديه. ما األم������ر؟ ما األمر يا 

أبي؟
- هيا. يجب أن نرحل من هنا.

- ما األمر؟
- إنها األشجار. إنها تسقط أرضا.

اعتدل الصبي جالسا ونظر حوله بعشوائية.
- كل شيء على ما يرام، قال الرجل. هيا. ينبغي أن نسرع.

جمع الفراش وطواه ولفه باملشمع. دخل بعض الثلج في عينيه 
أثن������اء ذلك. كانت الن������ار قد حتولت إلى فح������م تقريبا وقد خلت 
من أي نور. كانت الغابة تتالش������ى في معظمها واألشجار تتهاوى 
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م������ن حولهما من جميع اجلوانب ف������ي العتمة. التصق الصبي به. 
ابتع������دا عن املكان وح������اول العثور على رقع������ة فارغة في الظالم 
لكنه أخيرا أنزل املش������مع وجلس������ا على هذه احلال. لفا نفسيهما 
بالبطاني������ات وضم الصبي إليه. هزت فرقعة األش������جار املتهاوية 
والهدير اخلفيض لس������قوط أحمال الثلج على األرض الغابة هزا. 
ض������م الصبي وقال له إن األمور س������تكون على م������ا يرام وإن ذلك 
سيتوقف قريبا وهذا ما حدث بعد برهة. بدأت األصوات الرتيبة 
تتالش������ى عن بعد، وحيدة وبعيدة مرة أخرى، ثم س������اد السكون. 
أشار قائال: هناك. أعتقد أن هذا هو املكان املناسب. حفر نفقا 
حتت إحدى األشجار املطروحة أرضا وأزاح الثلج بذراعيه حيث 
كان������ت يداه املتجمدتان غائرتني في أكمام ثيابه، س������حبا الفراش 
واملش������مع إلى الداخل وبعد برهة استس������لما للنوم من جديد في 

ذلك البرد القارس.
عندم������ا انبلج النهار ش������ق طريقه إلى خ������ارج النفق وقد أثقل 
الثلج املتراكم املشمع. وقف ونظر حوله. لقد توقف تساقط الثلج 
وكانت أشجار األرز جاثمة في أكوام من الثلج واألغصان املتكسرة، 
وب������دت بضع جذوع منتصبة تق������ف عارية كأنها احترقت في تلك 
األراضي املتشحة باللون الرمادي. خرج عبر الثلج املتراكم تاركا 
الصبي نائما حتت الشجرة مثل حيوان في فترة بيات شتوي. كاد 
الثلج يصل إل������ى ركبتيه، وكان البردي امليت في احلقل قد توارى 
عن األنظار تقريبا، وقد شكل الثلج شفرات منتصبة على أسالك 
الس������ياج، وكان الصمت حابسا لألنفاس. وقف يسعل متكئا على 
أح������د األعمدة. لم تكن لديه فكرة واضحة عن مكان العربة وظن 
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أنه فقد صوابه وأن عقله لم يعد يعمل بش������كل طبيعي. استجمع 
أفكارك، قال لنفسه. عليك أن تستجمع أفكارك. عندما استدار 

للعودة، كان الصبي يناديه.
 خاط������ب الصبي قائال: يجب علينا أن نرحل. ال ميكننا البقاء 

هنا.
 حدق الصبي بكآبة في الثلج الرمادي املتراكم.

- هيا.
شقا طريقهما إلى السياج.

- إلى أين نحن ذاهبون؟ سأل الصبي.
- يجب أن جند العربة.

وقف ويداه في إبطي سترته.
- هيا، قال الرجل. يجب أن تتحرك.

شق طريقه عبر احلقول املغطاة بالثلج حيث كان الثلج عميقا، 
وقد اس������تقبل طبقة جديدة من الرماد. لم يقطع إال بضع أقدام 
بصعوبة عندما اس������تدار ونظر إل������ى اخللف. كان الصبي قد وقع 
فرمى بالبطانيات واملشمع على الثلج وعاد ليساعده. كان الصبي 

يرجتف فرفعه وضمه إليه. قال: إني آسف. إني آسف.
قضي������ا وقت������ا طويال قبل أن يعث������را على العرب������ة. أخرجها من 
الثلج وأخرج احلقيبة ونفضها قبل أن يفتحها ويحشو فيها إحدى 
البطاني������ات. وض������ع احلقيبة واملعاطف في صن������دوق العربة ورفع 
الصبي وأجلس������ه عليها. فك رباط حذائه وخلعه. ثم أخرج مديته 
وجع������ل يقص أحد املعاطف ويلف قدمي الصبي. اس������تخدم كامل 
املعطف ثم قص مربعات كبيرة من املشمع البالستيكي وجمعها من 
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األس������فل ولفها وربطها على كاحلي الصبي بحواف أكمام املعطف. 
خط������ا إلى اخللف. نظر الصبي إلى أس������فل وقال: واآلن دورك، يا 
أبي. لف أحد املعاطف حول الصبي ثم جلس على املشمع في الثلج 
ولف قدميه. وقف وأدفأ يديه في داخل السترة ثم وضع أحذيتهما 
في احلقيبة مع املنظار وش������احنة الصبي. هز املشمع جيدا وطواه 
وربطه م������ع البطانيات األخرى في أعلى احلزم������ة قبل أن يرميها 
على كتفه. ثم ألقى نظرة أخي������رة إلى العربة وقال: لنذهب. ألقى 

الصبي نظرة هو اآلخر إلى العربة ثم تبعه متجها إلى الطريق.
لقد كان املسير أصعب مما كان يتصور. قطعا في نحو ساعة 
مسافة ميل تقريبا. توقف ونظر خلفه إلى الصبي. توقف الصبي 

وانتظر.
- تعتقد أننا سنموت، أليس كذلك؟

- ال أعرف.

- لن منوت.
- حسنا.

- لكنك ال تصدقني.
- ال أعرف.

- ملاذا تظن أننا سنموت؟
- ال أعرف.

- توقف عن قول ال أعرف.
- حسنا.

- ملاذا تظن أننا سنموت؟
- ال يوجد لدينا أي طعام.
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- سنجد شيئا ما.
- حسنا.

- كم يستطيع اإلنسان أن يبقى من دون طعام؟
- ال أعرف.

- لكن كم برأيك؟
- رمبا بضعة أيام.

- ثم ماذا؟ يخر ميتا؟
- نعم.

- ف������ي احلقيقة إن األمر ليس هكذا. يأخذ ذلك وقتا طويال. 
يوجد لدينا ماء وهذا أهم ش������يء. ال يس������تطيع اإلنسان أن يبقى 

طويال من دون املاء.
- حسنا.

- لكنك ال تصدقني.
- ال أعرف.

نظر إليه ملي������ا. كان الصبي واقفا وي������داه في جيبي املعطف 
الواسع املخطط باإلشارات.

- هل تعتقد أنني أكذب عليك؟
- ال.

- لكنك تتصور أنه ميكن أن أكذب عليك بخصوص املوت.
- نعم.

- حسنا. رمبا، لكننا لن منوت.
- حسنا.

٭ ٭ ٭ 
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تأمل الس������ماء ملي������ا. لقد م������رت أيام كان������ت تخفت فيها 
طبقة الرماد في اجلو واآلن رس������مت األش������جار الواقفة على 
امت������داد الطريق ظاللها الباهتة على الثلج. تابعا مس������يرهما. 
لم يك������ن الصبي على ما يرام. توق������ف وتفحص قدميه وأعاد 
ربط البالس������تيك حولهما. عندما بدأ الثلج بالذوبان كان من 
الصعب عليهما جتنب ابتالل أقدامهما. وكثيرا ما توقفا ألخذ 
قسط من الراحة. لم تس������عف الرجل قوته البدنية على حمل 
الطفل. جلسا على احلقيبة والتهما حفنات من الثلج املتسخ. 
مع حلول العصر بدأ الثلج بالذوبان. مرا مبنزل قد احترق ولم 
يبق منه س������وى مدخنة القرميد منتصبة في الس������احة. قضيا 
يومهما برمته في الطريق ويا له من يوم. مرت عليهما ساعات 

عصيبة ورمبا يكونان قد قطعا ثالثة أميال.
اعتقد أن الطريق س������تكون سيئة إلى درجة يستحيل ألحد 
أن يسلكها لكنه كان مخطئا. خيما في الطريق تقريبا وأوقدا 
نارا عظيمة حيث س������حبا األغصان امليت������ة من الثلج وكوماها 
ف������وق اللهب حي������ث طقطقت محترقة. كان������ت النار هي املالذ 
الوحيد، فالبطانيات القليلة لم تكن لتوفر الدفء لهما. حاول 
أن يبقى مس������تيقظا وكان يقفز ليجل������س من نومه ويتلمس ما 
حوله بحثا عن املس������دس. بدا الصبي نحيال جدا. راقبه وهو 
يغ������ط في النوم ومتعن في وجهه املش������دود وعينيه الغائرتني. 
شاهد جماال من نوع غريب. نهض وألقى باملزيد من احلطب 

على النار.
٭ ٭ ٭
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خرجا إلى الطريق ووقفا فيها. الحظا أثرا لعربة بعجالت في 
الثلج، رمبا كان ش������يئا بعجالت مطاطية بجانب وقع أقدام كانت 
ترتدي أحذية رياضية بني العجالت. لقد سلك شخص ما الطريق 
ليال متجها شماال، مع طلوع الفجر على أبعد تقدير. وقف يفكر 
في ذلك وتقدم في خطواته بحذر. ابتعدا نحو خمسني قدما عن 
النار ولم يبطئا في مشيتهما لتفقد املكان. وقف ينظر خلفه إلى 

أعلى الطريق. كان الصبي يراقبه.
- ينبغي أن نخرج من الطريق.

- ملاذا يا أبي؟
- ثمة أناس قادمون.

- هل هم من األشرار؟
- نعم. أعتقد ذلك.

- رمبا يكونون من األخيار. أليس ذلك ممكنا؟
لم يرد. نظر إلى السماء لكنه لم ير شيئا.

- ماذا سنفعل يا أبي؟
- لنذهب.

- هل نستطيع العودة إلى النار؟
- ال. هيا. رمبا ال منلك كثيرا من الوقت.

- إني جائع جدا.
- أعرف ذلك.
- ماذا سنفعل؟

- يجب علينا أن نختبئ. لنخرج من الطريق.
- هل سيرون أثرنا؟
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- نعم.
- ما الذي نستطيع فعله في هذا األمر؟

- ال أعرف.
- هل سيعرفون من نحن؟

- ماذا؟
-إذا رأوا أثرنا، هل سيعرفون من نحن؟

نظ������ر خلفه إلى آثاره������م الدائرية الضخمة ف������ي الثلج وقال: 
سيكتشفون األمر؟ ثم توقف.

- علينا أن نفكر في األمر. لنرجع إلى حيث توجد النار.
لق������د فكر في أن يجد مكانا ما ف������ي الطريق حيث ذاب الثلج 
بش������كل كامل، لكنه اعتقد أن ذلك لن يكون له جدوى ألن أثرهما 
لن يظهر مرة أخرى في اجلهة البعيدة. غطيا النار بالثلج وسارا 
بني األش������جار ثم دارا وع������ادا من جديد. جريا بس������رعة تاركني 
وراءهم������ا متاهة من اآلثار ثم اجتها ش������ماال عبر الغاب والطريق 

بادية للعيان.
كان املكان الذي وقع عليه اختيارهما ببس������اطة أعلى نقطة 
مرا بها وقد مكنهما من مراقبة الطريق املمتدة شماال وكذلك 
أطل على الدرب الذي س������لكاه. مد املشمع على الثلج الرطب 
ولف الصبي بالبطانيات. قال: س������تعاني البرد، لكننا رمبا لن 
منكث هنا طويال. خالل س������اعة نزل الطريق رجالن في حالة 
ع������دو تقريبا وعندما مّرا وق������ف ليراقبهما، وعندما فعل ذلك 
توقف أحدهما ونظر خلفه. جتمد في مكانه. كان يلف نفسه 
في إحدى البطانيات الرمادية ومن الصعب رؤيته على الرغم 
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من عدم اس������تحالة ذلك، لكنه فكر في إمكان أن يشما رائحة 
الدخان. وقفا يتحدثان ثم تابعا سيرهما. جلس وقال: األمور 
على م������ا يرام. علين������ا أن ننتظر، ليس إال. لكنن������ي أعتقد أن 

األمور جيدة.
لم يكن لديهما أي طعام ولم يناما إال قليال خالل خمسة أيام. 
وفي هذا الوضع ف������ي ضواحي إحدى املدن الصغيرة مرا مبنزل 
يبدو أنه كان ضخما وقد بني على تل فوق الطريق. وقف الصبي 
ممس������كا بيده. لقد ذاب جل الثلج الذي كان على األس������فلت وفي 
احلقول املواجهة للجنوب وفي الغاب. وقفا وقد متزقت األكياس 
البالس������تيكية التي لفا بها أقدامهم������ا منذ فترة طويلة وأصبحت 
أقدامهما مبتلة وباردة. كان املنزل عاليا وفخما بأعمدة إغريقية 
م������ن األمام ومم������ر للعربات إلى الداخل في أح������د اجلوانب. بدا 
هناك ممر مرصوف باحلصى يتعرج عبر حقل من العشب امليت. 

ومن الغريب أن النوافذ بقيت على حالها.
- ما هذا املكان يا أبي؟

- اهدأ. لنقف هنا ونصغي فقط.
لم يسمعا شيئا. كانت الريح تعبث بنبات السرخس امليت على 
جانبي الطريق. ثم س������معا صريرا من بعيد، رمبا أحد األبواب أو 

إحدى الستائر.
- أرى أنه ينبغي أن نلقي نظرة.

- أبي، أرى أن ال نذهب إلى هناك.
- سيكون األمر عاديا.

- ال أرى أنه ينبغي الذهاب إلى هناك.
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- ال ضير في ذلك. يجب أن نلقي نظرة.
تقدما ببطء نحو املمر ولم يالحظا أي أثر في البقع العشوائية 
للثلج الذائب. بدا س������ياج عال من النبات امليت وظهرت أعشاش 
قدمية للطيور استقرت داخل أغصانه املتشابكة. وقفا في الساحة 
يتفحص������ان الواجهة. لقد صنع القرمي������د يدويا من الطني الذي 
يقف عليه املنزل وبدا الدهان املقش������ور ظاهرا في خطوط جافة 
طويلة على طول األعمدة ومن داخل األقواس، وتدلى مصباح من 
إحدى السالس������ل. التصق الصبي به بينما كانا يصعدان الدرج. 
كانت إح������دى النوافذ مفتوحة قليال حي������ث تدلى منها حبل عبر 
الشرفة واختفى بني األعشاب. أمسك يد الصبي وعبرا الشرفة. 
لقد وطئ تلك األلواح في يوم ما اخلدم حاملني الطعام والشراب 

على صوان فضية. ذهبا إلى النافذة ونظرا إلى الداخل.
- ماذا لو أن شخصا ما هنا يا أبي؟

- ال يوجد أحد هنا.
- ينبغي أن نذهب يا أبي.

- علينا أن جند بعض الطعام. ليس لدينا أي خيار آخر.
- ميكن أن جند طعاما في مكان آخر.
- سيكون كل شيء على ما يرام، هيا. 

٭ ٭ ٭ 
أخرج املس������دس من حزامه ودفع الب������اب. انفتح الباب ببطء 
واس������تقر على مفاصله النحاس������ية الضخمة. ثم توقفا في ردهة 
فسيحة، أرضيتها على شكل مربعات من املرمر الصغير باللونني 
األسود واألبيض. بدا درج عريض يصعد إلى أعلى وتدلى الورق 
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الرقيق على اجلدران وقد ظهرت عليه بقع املاء. برزت انتفاخات 
كبيرة في س������قف اجلص وانفصمت احلواف املصفرة متدلية من 
أعلى اجلدران. إلى الش������مال عبر املمر استقرت خزانة ضخمة 
م������ن البلوط فيما يبدو أنه كان قاعة للطعام. لقد اختفت األبواب 
واألدراج لك������ن ما تبقى من اخلزان������ة كان من الضخامة بحيث لم 
ت������أت عليه النيران. توقفا في املمر. اس������تقرت كومة ضخمة من 
األش������ياء في إحدى زوايا الغرفة تض������م مالبس وأحذية وأحزمة 
وبطاني������ات وأكياس������ا للنوم. س������يكون لديه وق������ت كاف فيما بعد 
للتفكير في ذلك. التصق الصبي بيده وقد أصابه رعب ش������ديد. 
عب������را الردهة إلى الغرفة في اجله������ة البعيدة ووقفا في داخلها. 
كانت قاعة ضخمة بأس������قف عالية تبلغ ضعف������ي ارتفاع األبواب 
ضمت مس������توقدا من القرميد املجرد، نُزع رفه اخلشبي وُحرق، 
وهناك فرش مرتب على األرضية أمام املستوقد. همس الصبي: 

أبي. قال له: اهدأ. 
٭ ٭ ٭ 

كانت ذرات الرماد باردة. بدت بعض األواني املسودة في املكان. 
قرف������ص على كعبيه ورف������ع أحد األواني وش������مها قبل أن يعيدها 
إلى مكانها. وقف ونظر عبر النافذة حيث الح العش������ب الرمادي 
املس������حوق والثلج الرمادي. كان احلبل ال������ذي يتدلى من النافذة 
مربوطا بجرس من النحاس مثبتا بأداة من اخلشب الصلب ثُبتت 
بإطار النافذة. أمسك يد الصبي ونزال عبر ممر خلفي ضيق إلى 
املطبخ حيث تكومت القمامة في كل مكان، وبدت مغس������لة ظهرت 
عليها بقع من الصدأ وقد فاحت رائحة العفن والقاذورات. مضيا 
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إل������ى الغرفة الصغيرة املجاورة التي رمبا كانت لتخزين املؤن. في 
قع������ر هذه الغرفة ظهر باب ُس������د بقفل ضخم مربوط بسالس������ل 

فوالذية. وقف ينظر إلى الباب.
- أبي، ينبغي أن نغادر هذا املكان.

- ثمة سبب إلغالق هذا الباب.
كان الصبي، وقد أوشك على البكاء، يشد يده. أبي؟

- يجب أن جند طعاما.
- أنا لست جائعا، أبي. أنا لست جائعا.

- ينبغي أن جند عتلة أو شيئا من هذا القبيل. 
٭ ٭ ٭ 

اندفعا إلى اخل������ارج عبر الباب اخللفي وكان الصبي ملتصقا 
به. أدخل املس������دس ف������ي حزامه ووقف يتفحص الس������احة حيث 
ظهر ممر من القرميد وما يبدو أنه كان صفا من أخش������اب نبات 
»البقس« بشكله املتشابك. في الساحة رأى مسحاة حديدية قدمية 
مس������نودة على كوم من القرميد، وقد ثبت بني أمشاطها قدر من 
احلديد الصلب يتس������ع ألربعني جالونا من النوع الذي يس������تخدم 
لتولي������د اخلنازير. بدا من حتته رم������اد من نار وقطع متفحمة من 
اخلش������ب. ظهرت عربة صغيرة بعج������الت مطاطية على اجلانب 
اآلخ������ر. لقد رأى ولم ير كل هذه األش������ياء. ف������ي اجلهة البعيدة 
من الس������احة بدا بيت خش������بي لتدخني اللحوم ومخزن لألدوات. 
عبر وهو يس������حب الصبي عنوة تقريبا، وأخذ يبحث بني األدوات 
املوجودة في برميل حتت س������قف املخزن. وجد مجرفا بيد طويلة 

فأخرجه من البرميل. ثم قال للصبي: هيا.
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عندما أصبح داخل املنزل جعل يضرب باخلشب حول مشبك 
الباب وأخيرا حش������ر الشفرة حتت املشبك ورفعها. انفصلت عن 
اخلشب فانفك كل شيء مبا فيه القفل. انتزع شفرة املجرف من 
حت������ت حافة األلواح وتوقف. أخرج قداحته ثم وقف على ش������فرة 
املجرف ورفع حافة اجلزء الس������فلي من الب������اب ومال إلى األمام 

وثبته. أبي، همس الصبي. 
توقف وق������ال: أصغ إلّي. كفى. نحن من������وت جوعا. هل تفهم 

ذلك؟ ثم رفع الباب وهزه فسقط على األرضية من اخللف.
قال للصبي: انتظر هنا فقط.

- إني ذاهب معك.
- ظننت أنك خائف.

- إني خائف.
- حسنا. ابق قريبا خلفي.

بدأ ينزل الدرج اخلشبي اخل�����شن وخفض رأس����ه وأش������عل 
القداحة ومد الش���������علة في الظ��لم������ة من مكان إلى آخ���ر كأنه 
������ا بالب����������رد والرط����وب������ة وف�����اح���ت رائحة  يقدم قربانا. أحسَّ
كريهة. تعلق الصبي مبع���طفه. رأى ج����زءا من جدار حج�����ري 
وأرضية من الطني عليها فرش������ة ق��دمية ببق�����ع داكنة. خفض 
جس������مه ونزل الدرج م������ن ج����ديد وهو ي����مد ال��ش������علة أمامه. 
ش������اهد أناس������ا عراة من ذك������ور وإناث مكوم������ني على اجلدار 
اخللف������ي يحاولون التواري وهم يغطون وجوههم بأيديهم. كان 
على الفرش�������ة رجل فقد رجليه حتى األرداف، كانت الرائحة 

ال تطاق.
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همس: يا إلهي.
ثم اس������تداروا الواحد تلو اآلخ������ر ونظروا في الضوء اخلافت. 

همسوا: النجدة. نرجوك أن تساعدنا.
صاح: يا إلهي. يا إلهي.

استدار وأمسك الصبي. بسرعة. هيا.
س������قطت القداحة منه. لم يكن هناك وقت للبحث عنها. دفع 

الصبي وصعدا الدرج. سمعا مناداتهم: ساعدونا.
-لنسرع.

الح وجه ملتح يومض في أس������فل ال������درج كان يناديه: أرجوك. 
أرجوك.

- أسرع. أسرع بحق السماء، خاطب الصبي.
رمى بالصبي عبر الفتحة على بطنه. ثم وقف وأمس������ك الباب 
ودفعه ليرتطم باألرض. استدار ليمسك بالصبي لكن الصبي كان 
قد نهض وهو يرجتف رعبا. همهم: هال أس������رعت بحق السماء. 
لكن الصبي كان يش������ير إلى خارج الناف������ذة وعندما التفت جتمد 
الدم في عروقه. كان أربعة رجال ملتحني وامرأتان يتقدمون نحو 
املنزل عبر احلقل. أمسك الصبي من يده وقال: يا إلهي. اركض. 

اركض. 
ركضا عبر املنزل إلى الباب األمامي ونزال الدرج. في منتصف 
الطريق وعبر املمر سحب الصبي إلى داخل احلقل. نظر خلفه. 
كانوا محتجبني جزئيا من وراء بقايا السياج، لكنه كان يعرف أنه 
ليس لديهما سوى بضع دقائق فقط ورمبا ال وقت على اإلطالق. 
ف������ي قاع احلقل صادفا رقعة من س������يقان القصب امليت أخذتهم 
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إلى الطريق وعبرا إل������ى الغابة من اجلهة البعيدة. أحكم قبضته 
على معصم الصبي. همس: أس������رع. يج������ب أن جنري. نظر نحو 
املنزل لكنه لم يس������تطع أن يرى ش������يئا. إذا  نزلوا املمر فسيرونه 
يجري بني األشجار مع الصبي. هذه هي اللحظة احلاسمة، هذه 
هي اللحظة احلاس������مة. س������قط على األرض وضم الصبي إليه. 

قال: اهدأ. اهدأ.
- هل سيقتلوننا يا أبي؟

- اهدأ.
كمنا بني أوراق الشجر والرماد وقلباهما يدقان دقا. كاد يسعل 
ثانية. كان بإمكانه أن يضع يده على فمه لكن الصبي كان ميسك 
بها بقوة وفي اليد األخرى كان يحمل املسدس. كان عليه أن يركز 
لكي يكبح نوبة الس������عال وفي الوقت نفس������ه كان يحاول اإلصغاء. 
م������ال بذقنه بني األوراق في محاولة لرؤية ش������يء ما. همس: أبق 

رأسك منخفضا.
- هل هم قادمون؟

- ال.
زحف������ا ببطء بني األوراق نحو ما ب������دا أنه أرض منخفضة. 
َكَمَن يصغي بينما كان يضم الصبي. كان بإمكانه أن يس������معهم 
يتحدثون في الطريق. سمع صوت امرأة ثم وقع أقدامهم على 
األوراق اليابس������ة. أمس������ك يد الصبي ووضع املس������دس فيها. 
همس: خذه. كان الصبي مرعوبا. وضع يده حوله وضمه إليه. 
ش������عر بجسده النحيل جدا. قال: ال تخف. إذا وجدوك فعليك 
أن تفع������ل ذلك. هل تفهم ه������ذا؟ اهدأ. ليس الوقت للبكاء. هل 
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تس������معني؟ أنت تع������رف كيف تفعل ذلك. علي������ك أن تضعه في 
فمك وتس������دده إلى أعلى. افعل ذلك بس������رعة وبقوة. هل تفهم 

ذلك؟ توقف عن البكاء. هل تفهم؟
- أظن ذلك.

- ال. هل استوعبت ذلك؟
- نعم.

- قل نعم استوعبت ذلك يا أبي.
- نعم، استوعبت يا أبي.

نظر إليه. لم ير فيه إال الرعب. أخذ املس������دس منه وقال: ال. 
لم تستوعب ذلك.

- ال أعرف ماذا س������أفعل يا أبي. ال أعرف ماذا سأفعل. أين 
ستكون أنت؟

- ال عليك من ذلك.
- ال أعرف ماذا سأفعل.

- اهدأ. أنا موجود هنا. لن أتركك وحيدا.
- هل تعدني بذلك؟

- نعم. أعدك. كنت أريد الهروب أمامهم في محاولة إلبعادهم 
عنك، لكنني ال أستطيع تركك وحيدا.

- أبي؟
- اهدأ. ابق منخفضا.

- إني خائف جدا.
- اهدأ. 

٭ ٭ ٭ 
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جثم������ا وهما يصغيان، هل تس������تطيع فعل ذل������ك، عندما تأتي 
اللحظة احلاسمة؟ عندما تأتي اللحظة احلاسمة لن يكون هناك 
وقت. اآلن هي اللحظة احلاسمة. ادع الله ومت. ماذا لو لم تنطلق 
الرصاصة؟ يجب أن تنطلق. ماذا لو لم تنطلق؟ هل تستطيع كسر 
جمجمتك العزيزة بحجر؟ ه������ل ثمة مخلوق في داخلك ال تعرف 
عنه ش������يئا؟ هل يحتمل ذلك؟ ضمه بني ذراعيك، ليس إال. الروح 

سريعة. اسحبه نحوك. قّبله بسرعة.
انتظر واملسدس الفضي في يده. كاد يسعل. كان همه األوحد 
أن يكبح السعال الذي انتابه. حاول أن يصغي لكنه لم يتمكن من 
س������ماع أي ش������يء. همس: لن أتركك. لن أت������ركك أبدا. هل تفهم 
ذلك؟ جثم بني األوراق وهو يضم الصبي إليه وميسك باملسدس. 
انقضى الشفق الطويل وحل الظالم. أحسا بالبرد وكانت السماء 
بال جنوم حلس������ن حظهما. بدأ يعتق������د أن لديهما فرصة للنجاة. 
همس: ما علينا سوى االنتظار. كان البرد قارسا. حاول أن يفكر 
لكن ذهنه كان شاردا. شعر بالضعف الشديد ومتلّكه احلديث عن 
الهرب. لم يكن يستطيع الركض. عندما اسودت الدنيا في وجهه 
نزع حم������االت احلقيبة وأخرج البطاني������ات ووضعها فوق الصبي 

الذي استسلم للنوم سريعا.
٭ ٭ ٭ 

خالل الليل س������مع صرخات مرعب������ة آتية من املنزل، حاول أن 
يضع يديه على أذني الصبي وبعد برهة توقف الصراخ. استلقى 
مصغيا. كان قد رأى صندوقا في أثناء مسيره بني عيدان القصب 
نحو الطريق. كان ش������يئا يشبه بيتا للعب األطفال. أدرك أن ذلك 
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مكان يراقبون الطريق من خالله، يكمنون فيه ويقرعون اجلرس 
في املنزل لكي يأتي رفاقهم. أخذته س������نة من النوم ثم أفاق. ما 
األمر؟ تصور أنه س������مع وقعا للخطى ب������ني األوراق ولم يكن ذلك 
إال صوت الريح. اعتدل جالسا ونظر نحو املنزل لكنه لم ير غير 
الظلم������ة. أيقظ الصبي بهزه وقال: هيا، يجب أن نترك املكان. لم 
ي������رد الصبي لكنه كان يعرف أنه مس������تيقظ. نزع عنه البطانيات 

وربطها في احلقيبة. همس: هيا.
انطلق������ا عبر الغاب املظل������م. الح قمر في م������كان ما من وراء 
الغيوم الرمادية وكان باس������تطاعتهما أن مييزا األشجار أمامهما 
فقط. كانا يترنحان كأناس س������كارى. إذا عثروا علينا سيقتلوننا، 

أليس كذلك يا أبي؟
- اهدأ. ال وقت للكالم.

- أليس كذلك يا أبي؟
- اهدأ، بلى، بلى سيقتلوننا.

ل������م تكن لدي������ه فكرة في أي اجت������اه يس������يران وانتابه قلق من 
احتمال أن يدورا ويعودا إلى حيث املنزل. حاول أن يتذكر إن كان 
يعرف ش������يئا عن ذلك أو إن كان ذلك مجرد رواية. في أي اجتاه 
انعط������ف الرجال التائه������ون؟ رمبا اختلف ذل������ك باختالف نصف 
الكرة األرضية. أو امليل الستخدام اليد اليمنى أو اليسرى. أخيرا 
أخرج من ذهنه فكرة وجود شيء ميكن أن يسترشد به. لقد خانه 
تفكيره. أفاقت األش������باح التي لم يس������مع بها منذ آالف الس������نني 
ببطء من س������باتها. هذا ما كان ينقص������ه. كان الصبي يترنح على 
قدميه. متعث������را ومتمتما، طلب الصب������ي أن يحمله فحمله حيث 
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استسلم للنوم على كتفه مباشرة. كان يعلم أنه لن يستطيع حمله 
ملسافة طويلة.

اس������تيقظ في ظلم������ة الغاب بني أوراق الش������جر وكان يرجتف 
بش������دة. اعتدل جالس������ا وتلمس بحثا عن الصبي. م������د يده إلى 

أضالعه النحيلة حيث الدفء واحلركة ودقات القلب. 
عندما أفاق من جدي������د كان نور الصباح كافيا للرؤية تقريبا. 
رمى بالبطانية جانبا وانتصب واقفا لكنه كاد يسقط على األرض. 
اعتدل في وقفت������ه وحاول أن ينظر حوله في الغاب الرمادي. كم 
املسافة التي قطعاها؟ سار إلى أعلى نقطة مرتفعة وجثم يراقب 
النهار ويس������تجمع قواه. تقدم الفج������ر اخلجول وبدا العالم البارد 
املظلم. الح عن بعد ما يبدو أنه غابة من الصنوبر، سوداء عارية. 
كان عامل������ا بال لون من األس������الك والورق. ع������اد وأجلس الصبي 
ورأس������ه يترنح إلى األمام وقال: يج������ب أن نذهب من هنا. يجب 
أن نذهب. حمله عبر احلقل متوقفا للراحة كل خمس������ني خطوة. 
عندما وصل إلى أش������جار الصنوبر جثا ووضعه فوق تربة الغاب 
الرملي������ة وغط������اه بالبطانيات وجلس يراقبه. بدا كأنه ش������يء قد 
أت������ى من مخيم للموت، يتضور جوعا ومنهك القوى ومصابا بداء 
الرعب. انحنى وقّبله. نهض وس������ار إلى حافة الغاب ثم متش������ى 

حول احلد اخلارجي ليرى إن كانا آمنني في ذلك املكان.
قبال������ة احلقول من جهة اجلن������وب كان بإمكان������ه أن يرى بيتا 
ومزرعة للحيوانات ومن خلف األشجار منحنى لطريق. الح ممر 
طويل بعشب ميت حيث انتشر اللبالب على امتداد جدار حجري 
وبدا صندوق للبريد وس������ياج على طول الطريق ظهرت من خلفه 
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األشجار امليتة. ساد البرد والسكون ملفوفا بالضباب الكربوني. 
عاد إلى حيث الصبي وجلس إلى جانبه. اليأس هو ما س������يقوده 
إلى ترك الصبي هك������ذا، وكان يعرف أنه ال ميكنه فعل ذلك مرة 

أخرى، بغض النظر عن الظروف.
ل������ن يفيق الصبي لس������اعات، وحتى لو أف������اق لكان الرعب في 
انتظاره. لقد حدث ذلك من قبل. فكر في إيقاظه لكنه كان يعرف 
أنه لن يتذكر شيئا لو فعل ذلك. لقد دربه أن يرقد في الغاب مثل 
ظبي. حتى متى؟ أخيرا أخرج املس������دس من حزامه ووضعه إلى 

جانب الصبي حتت البطانيات ونهض منطلقا.
نزل على املزرعة من التل متوقفا ليراقب املوقف ويصغي. 
شق طريقه عبر بقايا بستان تفاح قدمي بجذوع سوداء مملوءة 
بالعقد وعش������ب ميت يصل إلى ركبتيه. وقف في باب املزرعة 
وأصغى. بدا الضوء ش������احبا. س������ار مبحاذاة احلظائر املغبرة 
ووقف في وس���������ط س����������احة املزرعة وأصغى لكنه لم يس������مع 
شيئا. صعد الس������لم إلى املخزن العلوي فشعر بضعف شديد، 
ولم يكن متأكدا إن كان سيصل إلى أعلى مكان. تقدم إلى آخر 
املخ������زن ونظر عبر النافذة إلى األراضي املمتدة في األس������فل 
حيث بدت األرض املقفرة التي غش������اها امل������وت والرماد والح 

السياج والطريق.
اس������تقرت أكياس من التن على أرضية املخزن. قرفص وفرز 
حفن������ة من احلبوب منه������ا وجلس ميضغها، كانت خش������نة وجافة 
ومغبّرة، تصور أن فيها بعض املواد الغذائية. نهض ودحرج كيسني 
على األرضية وأسقطهما في الساحة في األسفل. التصق الغبار 
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بإبهامي������ه. عاد إلى الناف������ذة ووقف يتفحص ما ميكن أن يراه من 
البيت وراء زاوية املزرعة، ثم نزل من على السلم.

لم يظهر أي أثر على العش������ب بني البي������ت واملزرعة. عبر إلى 
الشرفة. كان ستار الشرفة متعفنا وآيال للسقوط. ظهرت دراجة 
هوائية لألطفال. كان باب املطبخ مفتوحا فعبر الش������رفة ووقف 
ف������ي الباب. جتعدت إط������ارات من رقائق اخلش������ب الرخيص من 
الرطوب������ة وانهارت في الغرفة. رأى طاولة حمراء من اخلش������ب. 
عب������ر الغرفة وفتح باب الثالجة. الحظ ش������يئا على أحد الرفوف 
ملفوفا بقطعة فرو رمادية. أغلق الباب. القمامة تنتش������ر في كل 
مكان. التقط مكنس������ة من الزاوية وبدأ يحرك األشياء مستخدما 
يد املكنس������ة. صعد على املنضدة وتلمس طريقه عبر الغبار فوق 
اخلزائن حيث وجد فخا للفئران وكيسا لشيء ما. نفخ الغبار عن 
الكيس الذي ضم مسحوقا بنكهة العنب لصنع العصير، ثم وضعه 

في جيب معطفه. 
فت������ش البيت غرف������ة تلو األخرى. لم يجد ش������يئا. وجد ملعقة 
ة فوضعها ف������ي جيبه. ظن أنه رمبا  في درج بجانب أحد األس������رَّ
سيجد بعض املالبس في إحدى اخلزائن أو بعض األغطية ولكن 
خ������اب ظنه. خرج واجته إلى املرآب حيث بحث بني األدوات التي 
ضمت أدوات جلمع العشب ومجرفة وعلبا للمسامير على الرف 
ومش������رطا لفتح الصناديق. رفع املشرط باجتاه الضوء ونظر إلى 
الش������فرة الصدئة قبل أن يعيده إلى مكانه. ثم التقطه من جديد. 
أخ������ذ مفكا من علب������ة للقهوة وفتح يد املش������رط. كان في داخلها 
أربع ش������فرات. نرع الش������فرة القدمية ووضعها عل������ى الطاولة ثم 
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ركب إحدى الش������فرات اجلديدة مكانها قبل أن يركب املقبض من 
جديد. سحب الشفرة اجلديدة ووضع املشرط في جيبه. ثم أخذ 

املفك ووضعه في جيبه أيضا.
خرج عائدا إلى املزرعة. كان������ت لديه قطعة من القماش أراد 
أن يجم������ع فيها بعض البذور م������ن أكياس التن لكنه عندما وصل 
إل������ى املزرعة توقف وأخذ يصغي للريح. س������مع صريرا ملعدن في 
مكان ما عال في الس������قف من فوقه. ل������م تزل هناك بقايا رائحة 
األبقار. بدأ يفكر في األبقار وأدرك أنها أصبحت منقرضة. هل 
ح������دث ذلك حقا؟ ميكن أن توجد بقرة في مكان ما تُطَعم ويُعتنى 
بها. هل ذلك ممكن؟ إطعامها ماذا؟ وإبقاؤها حية ملاذا؟ من وراء 
الباب املفتوح خشخش العشب امليت في مهب الريح. خرج ووقف 
ينظ������ر عبر احلقول نحو غابة الصنوبر حيث يرقد الصبي نائما. 
س������ار عبر البستان ثم توقف من جديد. لقد داس على شيء ما. 
تراج������ع خطوة إل������ى اخللف وجثا يفتش بني العش������ب بيديه. لقد 
كانت تفاح������ة فالتقطها ورفعها باجتاه النور. بدت يابس������ة ذابلة 
بلونها البني. مس������حها بقطعة القماش قب������ل أن يقضمها. كانت 
ناش������فة وبدون م������ذاق تقريبا لكنها تفاحة عل������ى جميع األحوال. 
أكلها برمته������ا، ببذورها وكل ما فيها. أمس������ك العود املتبقي بني 
إبهامه والس������بابة تاركا إياه يس������قط على األرض. ثم تابع س������يره 
بتأن عبر العش������ب. لم تزل قدماه ملفوفتني ببقايا املعطف وقطع 
البالستيك. جلس وأزال اللفافات قبل أن يضعها في جيبه ويتابع 
س������يره بني صفوف األعش������اب حافي القدمني. عندما وصل إلى 
قاع البس������تان كان قد جمع أربع تفاحات وضعها في جيبه وارتد 
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عائدا من جديد. سار بني الصفوف واحدا تلو اآلخر حتى ارتبك 
وقع قدميه بني األعش������اب. جمع من التفاح ما لم يستطع حمله. 
لقد تلمس الفراغات حول الس������يقان وعبأ جيوبه وكّوم التفاح في 
قبعة سترته خلف رأس������ه وفي حضنه. أفرغ التفاح في كوم عند 

باب املزرعة حيث جلس ولف قدميه اخلدرتني. 
ف������ي الغرفة الطينية بجانب املطبخ كان قد رأى س������لة معبأة 
بالعلب. جر السلة إلى األرض وأخرج العلب منها قبل أن يقلبها 
وينف������ض الغبار عنه������ا. ثم توقف. ماذا رأى؟ لقد رأى ماس������ورة 
لتصريف املاء وتعريشة نزلت تتلوى عليها كرمة داكنة ميتة مثل 
خط ملش������روع ما في رسم بياني. عبر املطبخ مجددا وخرج إلى 
الساحة حيث وقف ينظر إلى املنزل. كانت النوافذ تعكس النهار 
الرمادي الذي ال يحمل اسما. مرت ماسورة التصريف مع زاوية 
الش������رفة. لم يزل يحمل الس������لة فوضعها بني األعشاب وصعد 
الدرج مرة أخرى. مرت املاسورة مع العمود في الزاوية إلى داخل 
خزان أسمنتي. مسح الغبار وأزال بعض العفن عن الغطاء. عاد 
إلى املطبخ وأحضر املكنسة ونظف الغطاء قبل أن يثّبت املكنسة 
ف������ي زاويته ويرفعه عن اخلزان. كان في الداخل صينية مملوءة 
بوح������ل رمادي نزل من الس������قف وقد امت������زج بخليط من أوراق 
الش������جر امليتة والعيدان. رفع الصيني������ة ووضعها على األرض. 
وج������د بعض احلصى البيضاء في األس������فل فحفنه������ا بيده. كان 
اخلزان من األسفل مملوءا بالفحم حيث بعض القطع احملترقة 
ألغصان وجذوع كاملة في صور كربونية لألشجار نفسها. أعاد 
الصينية إلى مكانها. اس������تقر على األرض مفتاح علب نحاس������ي 
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أخضر. تناول املكنس������ة ومسح الرماد. بدت خطوط ملنشار في 
األل������واح فنظف األلواح وجثا وأدخ������ل أصابعه في احللقة ورفع 
الباب السحري فاحتا إياه. في األسفل في الظلمة ظهر حوض 
مملوء مباء عذب إلى درجة جعلته يشم رائحته. متدد على بطنه 
على األرض ومد يده إلى أس������فل. استطاع أن يلمس املاء قليال. 
انحنى إلى األمام ومد يده من جديد حيث متكن من أخذ حفنة 
من املاء. ش������م املاء وتذوقه ثم ارتش������ف من������ه. متدد هناك فترة 
طويلة وهو يرفع املاء إلى فمه حفنة تلو األخرى. لم تضم ذاكرته 

شيئا أحسن من ذلك املاء.
عاد إل������ى الغرفة الطينية وأحضر جرتني وإناء قدميا مطليا 
باللون األزرق. مسح اإلناء ومأله حتى ينظف اجلرتني. ثم انحنى 
إلى أسفل وأنزل إحدى اجلرتني حتى امتألت ورفعها واملاء يقطر 
منه������ا. كان املاء صافيا جدا. رف������ع اجلرة حتت الضوء فظهرت 
فيها طبقة وحيدة من الرواس������ب تلتف حول محور مائي بطيء 
احلركة. رفع اجلرة وارتش������ف منها بتأن لكنه ش������ربها بالكامل 
تقريبا. جلس وقد انتفخت معدته. كان ميكنه أن يش������رب املزيد 
لكنه لم يفعل. صب ما تبقى من املاء في اجلرة األخرى وغسلها 
قبل أن ميأل اجلرتني ويغطي احلوض بالغطاء اخلشبي وينهض 
وجيوبه معب������أة بالتفاح. انطلق عبر احلقول نحو غابة الصنوبر 

وهو يحمل جرتي املاء.
لق������د غاب عن الصبي أكثر مم������ا كان يتوقع فحث خطاه قدر 
املس������تطاع واملاء يهتز ويقرقر في معدته اخلاوية. توقف للراحة 
ثم انطلق من جديد. عندما وصل إلى الغابة بدا الصبي كأنه لم 
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يتحرك البتة. جث������ا ووضع اجلرتني بعناية فوق تربة الغاب ورفع 
املسدس ووضعه في حزامه. ثم جلس يراقب الصبي.

جلس������ا طوال فترة العصر وهم������ا يلفان نفس������يهما بالبطانيات 
ويأكالن التفاح ويرتش������فان املاء من اجلرت������ني. أخرج الكيس الذي 
يض������م املس������حوق بنكهة العنب من جيبه وفتح������ه وأفرغه في إحدى 
اجلرت������ني وحركه قب������ل أن يعطي اجلرة للصبي. ق������ال الصبي: لقد 
أحس������نت صنعا يا أب������ي. خلد للنوم بينم������ا كان الصبي يتولى مهمة 
املراقبة، وفي املساء ارتديا أحذيتهما ونزال إلى املزرعة حيث جمعا 
ما تبقى من التفاح. كما عبآ ثالث جرار باملاء وسداها بأغطية من 
صندوق كان قد وجده في الغرفة الطينية، ثم لف كل شيء في إحدى 
البطاني������ات ووضعها في احلقيبة وربط بقي������ة البطانيات باحلقيبة 
قب������ل أن يرميها على كتفيه. وقفا في الب������اب وهما يراقبان الضوء 
يرتسم على العالم من اجلهة الغربية. ثم نزال إلى املمر وانطلقا إلى 
الطريق من جديد. التصق الصبي مبعطفه وبقي على حافة الطريق 
ف������ي محاولة لتلمس الرصيف حت������ت قدميه في الظالم. وفيما بعد 
كان باستطاعته أن يس������مع الرعد، وبعد برهة بدت ومضات البرق 
أمامهم������ا. أخرج املش������مع من احلقيبة ولم يكن م������ا تبقى منه يكفي 
لتغطيتهم������ا وبعد فترة بدأ املطر يهطل. ترنحا جنبا إلى جنب إذ لم 
يتوافر مكان يأويان إليه. استخدما قبعات معاطفهما لكن املعاطف 
بدأت تبتل وتثقل م������ن املطر. توقف في الطريق في محاولة إلعادة 

ترتيب املشمع. كان الصبي يرجتف بشدة.
- أنت تشعر بالبرد، أليس كذلك؟

- بلى.
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- إذا توقفنا سنعاني بردا شديدا.
- إني أشعر بالبرد الشديد اآلن.

- ماذا تريد أن تفعل؟
- هل ميكننا التوقف؟

- نعم. حسنا. ميكننا التوقف.
كانت ليلة من الليالي الطويلة الكثيرة التي يس������تطيع تذكرها. 
جثما على األرض املبتلة بجانب الطريق حتت بطانياتهما واملطر 
يخش������خش على املش������مع. ضم الصبي وبعد برهة توقف الصبي 
عن االرجتاف واستس������لم للنوم. انحرف الرعد بعيدا جهة الغرب 
ث������م توقف تاركا املطر وراءه. نام وأفاق وقد خف املطر ثم توقف 
بعد ذلك. تس������اءل إن كان الوقت قارب منتصف الليل. بدأ يسعل 
وزادت ش������دة السعال ما أيقظ الصبي. كان الفجر قد بدأ ينبلج. 

نهض ورنا نحو املشرق وبعد فترة طلع النهار.
ل������ف معاطفهما كال على ح������دة حول جذع إحدى األش������جار 
وعص������ر املاء منه������ا. جعل الصب������ي يخلع مالبس������ه ولفه بإحدى 
البطاني������ات وبينما كان يق������ف مرجتفا عصر املاء من مالبس������ه 
وأعاده������ا إليه. كانت األرض حيث كانا قد ناما ناش������فة وجلس������ا 
هناك والبطانيات تظللهما وهما يأكالن التفاح ويرتش������فان املاء. 
ثم انطلقا في الطريق من جديد مترنحني مدثرين مرجتفني مثل 

رهبان متسولني يبحثون عن رزقهم.
بحلول املساء كانا على األقل قد تخلصا من البلل. تفحصا 
قطع خريط������ة الطريق لكن لم  يكن لديهما فكرة واضحة عن 
مكان وجودهما. وقف على مرتفع في الطريق وحاول دراس������ة 
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االحتماالت وقت الش������فق. تركا الط�����ريق الرئي��سية وانعطفا 
ف������ي طريق ضيق������ة عبر األراض������ي الزراعي������ة وأخيرا وصال 
إلى جس������ر وجدول جاف. تقدما ببطء أس������فل اجلسر وجثما 

ملتصقني حتته.
- هل ميكننا أن نوقد نارا؟ سأل الصبي.

- ليس لدينا قداحة.
- نظر الصبي جانبا.

- إني آسف. لقد سقطت مني. لم أرد أن أخبرك بذلك. 
- ال بأس.

- سأجد حجرا من الصوان. لم أزل أبحث عن ذلك. ومازالت 
لدينا قارورة صغيرة من البنزين.

- حسنا.
هل تشعر بالبرد الشديد؟

- أنا بخير.
مت������دد الصبي ورأس������ه في حض������ن والده. وبع������د برهة قال: 

سيقتلون أولئك الناس، أليس كذلك؟
- بلى.

- ملاذا عليهم أن يفعلوا ذلك؟
- ال أعرف.

- هل سيأكلونهم؟
- ال أعرف.

- سيأكلونهم، أليس كذلك؟
- بلى.
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- ولم نستطع مس������اعدتهم ألننا كنا سنتعرض للمصير نفسه 
أيضا.

- نعم.
- ولهذا السبب لم نتمكن من مساعدتهم؟

- نعم.
م������را عبر بعض امل������دن التي حذرت الناس م������ن االقتراب من 
خالل رسائل بخط رديء على لوحات اإلعالنات. كانت اللوحات 
قد ُدهنت باللون األبيض الرقيق ليتمكنوا من الكتابة عليها، ومن 
حتت الدهان بدا خط ممسوح باهت يروج لبضائع لم تعد موجودة. 

جلسا بجانب الطريق وأكال ما تبقى لديهما من التفاح.
- ما األمر؟ سأل الرجل.

- ال شيء.
- سنجد شيئا نأكله. هذا ما نفعله دائما.

 لم يرد الصبي. وأخذ الرجل يراقبه.
- ليس هذا ما يقلقك، أليس كذلك؟

- ال بأس.
- أخبرني.

 أزاح الصبي نظره باجتاه الطريق.
- أريدك أن تخبرني. سيكون كل شيء على ما يرام.

 هز الصبي رأسه.
- انظر إلّي.

 استدار نحوه. بدا كأنه كان يبكي.
- أخبرني، ليس إال.
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- لن نأكل أحدا أبدا، أليس كذلك.
- ال. طبعا ال.

- حتى لو أشرفنا على املوت من اجلوع؟
- نحن كذلك اآلن.

- لقد قلت إننا لسنا كذلك.
- قل������ت إننا ل������م نكن نحتضر. ل������م أقل إننا ل������م نكن نتضور 

جوعا.
- لكننا لن نفعل ذلك.

- ال. لن نفعل ذلك.
- بغض النظر عن الظروف.

- ال. بغض النظر عن الظروف.
- ألننا أناس طيبون؟

- نعم.
- ونحن نحمل املسدس؟

- ونحن نحمل املسدس. نعم.
- حسنا.

وج������د قطعا من صخر الصوان ف������ي إحدى القنوات، لكن كان 
أس������هل عليه أن يحك اآللة بجان������ب صخرة في قاعها كوم صغير 
من العيدان الرقيقة الت������ي ُغمرت بالبنزين. مضى يومان آخران 
ث������م ثالثة. لقد كانا يتضوران جوع������ا. كانت املنطقة قد تعرضت 
للنه������ب والتدمير وُس������لب كل ش������يء فيها. كانت الليالي ش������ديدة 
البرد، يلفها الس������واد وقد ألقى نور الصب������اح املتثاقل بظالل من 
الصمت املطبق كمن ينتظر الفجر الذي يس������بق املعركة. ارتس������م 
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جلد الصبي الش������احب بكل ش������يء عدا الش������فافية، وبدا بعينيه 
الضخمتني احململقتني كأنه من عالم آخر. 

تص������ور أن حلظة امل������وت قد بدأت أخيرا تقت������رب وأنه ينبغي 
عليهم������ا أن يجدا مكانا بعيدا عن األنظار. لقد مرت عليه أوقات 
كان يجل������س فيها مراقبا الصبي في نومه وجتعله ينتحب من دون 
وعي لكن ذلك لم يتعلق باملوت. قرفصا في غابة مقفرة وش������ربا 
م������ن ماء إحدى القنوات بعد تصفيته������ا بخرقة. لقد رأى الصبي 
في منامه ممددا على لوح للتبريد وأفاق مرعوبا. إن ما يستطيع 
حتمله في عالم اليقظة ال يستطيع حتمله في نومه. ظل مستيقظا 

خلوفه من عودة احللم.
نقبا عبر بقايا املنازل احملترقة التي لم يدخالها من قبل. 
بدت جثة تطفو على املياه الس������وداء في سرداب بني القمامة 
واألنابيب الصدئة. وقف في غرفة للمعيش������ة احترقت جزئيا 
وأصبحت مفتوحة للس������ماء. انحدرت األلواح التي س������حبتها 
املياه إلى داخل الساحة. وجد مجلدات رطبة في خزانة للكتب 
فتناول أحده������ا وفتحه ثم أعاده إلى مكان������ه. طالت الرطوبة 
والعفن كل ش������يء. عثر في أحد األدراج على ش������معة ولم يكن 
ثمة سبيل إلشعالها. وضعها في جيبه وخرج إلى النور الرمادي 
فوق������ف ورأى للحظة قصي������رة احلقيقة املطلق������ة للكون الذي 
جتسد بالدوران القاس������ي والبارد لكوكب األرض الذي أصبح 
مش������اعا، والظلمة التي ال ترح������م، واملخلوقات التائهة التي لم 
تزل في حالة عدو، وفراغ الكون األسود املدمر. وفي مكان ما 
تخبط مخلوقان مطاردان يرجتفان مثل ثعلبني مختبئني، حيث 
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الوق������ت مقتبس، والكون مقتب������س، والعيون التي تفاقم احلزن 
فيها مقتبسة. 

جلس������ا على مش������ارف إحدى امل������دن الصغيرة ف������ي مقصورة 
إحدى الشاحنات للراحة وهما ينظران عبر الزجاج الذي نظفته 
األمط������ار التي هطلت حديث������ا. بدا غبار رقيق م������ن الرماد. كانا 
يشعران باإلرهاق. ظهرت على جانب الطريق لوحة أخرى حتذر 
من املوت وقد أصبحت حروفها باهتة بفعل السنني. كاد يبتسم: 

هل تستطيع قراءة ذلك؟ سأل الصبي.
- نعم.

- ال تكترث بذلك. ال يوجد أحد هنا.
- هل ماتوا؟

-  أظن ذلك.
- أمتنى لو أن ذلك الصبي الصغير معنا.

- لنذهب، قال له.
عاودته أح������الم مفعمة في تلك الفترة كان يكره اإلفاقة منها. 
أش������ياء لم تعد معروفة في ه������ذا العالم. دفعه البرد إلى أن يوقد 
النار. جاءته ذكرى عبورها املرج األخضر نحو املنزل في الصباح 
الباكر مرتدية قمي������ص نوم ورديا رقيقا التصق بصدرها. اعتقد 
أن كل ذك������رى ال بد أن ميارس نوعا من العنف ضد أصولها، كما 
يحدث عند ممارس������ة لعبة في إحدى احلفالت. عليك أن تتلفظ 
بالكلمة ثم تناولها ش������خصا آخ������ر. ال بد من االقتصاد. ومع ذلك 
فالتغيي������ر الذي حتدثه في التذكر هو ش������يء واقعي، س������واء كان 

معروفا أو مجهوال.
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س������ارا عبر الشوارع يلفان نفس������يهما ببطانياتهما العفنة. كان 
املس������دس يتدلى من خصره وقد أمس������ك بالصب������ي من يده. في 
الط������رف البعيد من البلدة صادفا بيت������ا وحيدا في أحد احلقول 
فاجته������ا نحوه ودخاله وجتوال في غرفه. فوجئا برؤية نفس������يهما 
في مرآة وكاد يصوب املسدس. هذا نحن يا أبي، همس الصبي. 

هذا نحن.
وق������ف عند الباب اخللف������ي ونظر إلى احلق������ول والطريق من 
ورائه������ا واألراضي املقفرة من خلف الطري������ق. ظهرت في الفناء 
حفرة للش������واء مصنوعة من أس������طوانة تتس������ع خلمسة وخمسني 
جالونا ش������قت من طرفيها بشعلة وثبتت في إطار حديدي متصل 
بعضه ببعض. بدت بعض األش������جار امليتة في الس������احة وس������ياج 
ومخزن لألدوات املعدنية. نزع البطانية عن نفسه ولف بها كتفي 

الصبي.
- أريدك أن تنتظر هنا.

- أريد الذهاب معك.
- أنا ذاهب إلى هناك إللقاء نظرة. كل ما عليك هو أن جتلس 

هنا. سيكون مبقدورك رؤيتي كل الوقت. أعدك بذلك.
عبر الس������احة ودفع الباب أمامه ولم يزل ميس������ك املس������دس. 
كان امل������كان من قبيل مخزن للحديق������ة بأرضية من الطني. بدت 
رفوف معدنية بأوعية بالس������تيكية للورود، وكان كل شيء مغطى 
بالرماد. اس������تقرت أدوات للحديقة في الزاوي������ة من ضمنها آلة 
لقص األعشاب. ظهر مقعد خشبي حتت النافذة وبجانبه خزانة 
معدنية. فتح اخلزانة حيث وجد كتالوجات قدمية وأكياس������ا من 
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البذور وبذور عشب اس������توائي وبذور زهرة جنمة الصباح. وضع 
األكياس في جيبه، ألي هدف، رأى على الرف العلوي علبتني من 
زيت احملرك فوضع املسدس في حزامه وتناولهما ووضعهما على 
املقع������د. كانتا قدميتني جدا ومصنوعتني من الكرتون املقوى وقد 
غطيتا بعلبتني معدنيتني. كان الزيت قد نفذ عبر الكرتون لكنهما 
بدوت������ا بكامل زيتهم������ا حتى اآلن. تراجع ونظر عب������ر الباب. كان 
الصبي جالس������ا على الدرج اخللفي للبيت يلف نفسه بالبطانيات 
ويراقب������ه. عندما اس������تدار رأى عبوة للبنزين ف������ي الزاوية خلف 
الباب. كان يعرف اس������تحالة وجود بنزين فيها لكنه عندما أمالها 
بقدم������ه وتركها ترتد إلى وضعها الس������ابق س������مع صوتا خفيضا 
حلركة السائل. رفعها وحملها إلى املقعد وحاول فتح الغطاء لكنه 
ل������م يتمكن من ذل������ك. أخرج اآللة من جي������ب معطفه وثبت فكيها 
حول الغطاء متاما. نزع الغطاء ووضعه على املقعد وش������م العبوة 
حيث فاحت رائحة كريهة عمرها س������نوات خلت. لكنه كان بنزينا 
وقابال لالش������تعال. أعاد الغطاء إلى مكانه من جديد ووضع اآللة 
ف������ي جيبه. بحث عن عبوة أصغر لكن من دون جدوى. كان ينبغي 

أال يرمي القارورة، رمبا يجد واحدة داخل البيت.
ف������ي أثناء عبوره بني األعش������اب ش������عر ب������دوار وكان عليه أن 
يتوقف. تس������اءل إن كان ذلك بس������بب ش������مه رائحة البنزين. كان 
الصبي يراقبه. كم يوما تبقى قبل املوت؟ عش������رة؟ ليس أكثر من 
ذلك بكثير. لم يس������تطع التفكير. ملاذا توقف؟ استدار ونظر إلى 
العش������ب. عاد أدراجه، متفحصا األرض بقدميه. توقف واستدار 
م������رة أخرى. ثم عاد إلى املخزن. أحض������ر مجرفة للحديقة وفي 
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املكان الذي كان قد توقف فيه غرس ش������فرة املجرفة في األرض. 
دخل������ت إلى منتصفه������ا قبل أن يصدر صوت خلش������ب فارغ. بدأ 

بإزاحة التراب من احلفرة.
كان احلف������ر بطيئا فقد كان مرهقا. ات������كأ على املجرفة ورفع 
رأس������ه ونظر إلى الصبي. لم يغير الصبي جلسته. عاد إلى عمله 
م������ن جديد. لم مي������ض وقت طويل حت������ى بدأ يرتاح ب������ني الفينة 
واألخرى. كان ما كش������ف عنه أخيرا قطعة من اخلشب الرقائقي 
مغطاة بطبقة من الس������قف. أزاح التراب من على األطراف حيث 
ظهر باب بعرض ثالث أقدام وطول س������ت أقدام تقريبا. التصق 
في أحد األطراف مش������بك بقفل في داخل كيس بالستيكي. أخذ 
قس������طا من الراحة متكئا على يد املجرف������ة وجبهته على ذراعه. 
عندم������ا نظر إل������ى أعلى كان الصبي يقف في الس������احة على بعد 
بض������ع أقدام منه فق������ط. كان مرعوبا جدا. هم������س: ال تفتحه يا 

أبي.
- ال تقلق.

- أرجوك يا أبي. أرجوك.
- ال داعي للقلق.

- ال. ليس األمر كذلك.
وض������ع كفيه على صدره وكان يرتعش من اخلوف. رمى الرجل 
باملجرفة أرضا ووضع ذراعيه حول الصبي. هيا. لنذهب للجلوس 

على الشرفة ونأخذ قسطا من الراحة.
- ثم نذهب من هنا؟

- دعنا فقط جنلس بعض الوقت.
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- حسنا.
جلس������ا فترة طويلة وهما يلفان نفسيهما بالبطانيات وينظران 
إلى احلديقة. حاول أن يش������رح للصبي أنه ال يوجد أي ش������خص 
مدفون في احلديقة، لكن الصبي أجهش بالبكاء. بعد برهة فكر 

حتى في احتمال أن يكون الصبي محقا.
قال: دعنا جنلس فقط. لنمتنع حتى عن الكالم.

- حسنا.
 جت������وال في املنزل مرة أخرى حيث وجد قارورة للبيرة وخرقة 
قدمية من س������تارة. ش������ق جزءا من طرف اخلرق������ة وأدخلها في 
فتحة القارورة مس������تخدما حمالة للمعاطف. قال: هذا مصباحنا 

اجلديد.
- كيف ميكننا إشعاله؟

- وجدت بع������ض البنزين في املخزن وبعض الزيت. س������أريك 
ذلك.

- حسنا.
- هيا، قال الرجل. س������يكون كل ش������يء عل������ى ما يرام. أعدك 

بذلك.
لكنه عندما انحنى ليتفحص وجه الصبي انتابه خوف ش������ديد 
من أن ش������يئا ما قد ذهب إلى غير عودة. وال ميكن تصحيحه من 

جديد.
خرجا وعبرا الس������احة إلى املخزن. وضع القارورة على املقعد 
وأخرج مفكا وأحدث ثقبا في إحدى علبتي الزيت ثم أحدث ثقبا 
صغيرا لكي ينزل الزيت من العلبة. نزع الفتيلة من القارورة وعبأ 
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القارورة إل������ى املنتصف بزيت قدمي ثقي������ل كان قد تخثر وجتمد 
بفعل البرد ما استلزم وقتا طويال لينزل في القارورة. نزع الغطاء 
عن عبوة البنزين وصنع لفة ورقية من أحد أكياس البذور وصب 
البنزي������ن في القارورة ثم وضع إبهامه عل������ى الفتحة ورجها. بعد 
ذل������ك صب بع������ض البنزين في إن������اء من الفخ������ار وأخذ اخلرقة 
وأدخلها في القارورة من جديد مستخدما املفك. أخرج قطعة من 
حج������ر الصوان من جيبه وتناول اآللة وحك حجر الصوان بالفك 
املسنن. حاول بضع مرات ثم توقف وصب مزيدا من البنزين في 
اإلن������اء. قال: رمب������ا يلتقط هذا البنزين الش������رر. صنع مزيدا من 
الش������رر في داخل اإلناء فأضاء مشتعال ومصدرا صوتا خفيضا. 
تن������اول القارورة وأمالها مش������عال الفتيلة قبل أن يطفئ اللهب في 
اإلن������اء ويناول القارورة التي كانت تنفث دخانا للصبي. قال: هيا. 

خذها. 
- ماذا سنفعل؟

- ضع يدك أمام الشعلة وال تدعها تنطفئ. 
نهض ونزع املسدس من حزامه. قال: يبدو هذا الباب كالباب 
اآلخ������ر. لكنه ليس كذلك. أعرف أنك مرعوب. ال بأس. أظن أن 
هناك بعض األش������ياء وعلينا أن نلق������ي نظرة. ال يوجد مكان آخر 
للذه������اب. هذا هو احلل. أريدك أن تس������اعدني. إن كنت ال تريد 

حمل املصباح فعليك حمل املسدس.
- سأحمل املصباح.

- حس������نا. ه������ذا ما يفعله الش������باب الطيبون، يس������تمرون في 
احملاولة وال يستسلمون أبدا.
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- حسنا.
تبعه الصبي إلى الس������احة وس������حابة من الدخان تتصاعد من 
املصباح. وضع املس������دس في حزامه وأخ������ذ املجرفة وبدأ بقطع 
املشبك داخل اخلش������ب الرقائقي. أدخل زاوية الشفرة من حتته 
ورفع������ه قبل أن ينحني ويقبض على القف������ل ويفتحه ويرميه  بني 
األعش������اب. رفع الشفرة من حتت الباب وأدخل أصابعه من حتته 
ثم وقف ورفعه إلى أعلى. أصدر التراب النازل صوت خشخش������ة 
م������ن على األلواح. نظر إلى الصبي وس������أله: هل أنت بخير؟ أومأ 
الصبي برأس������ه م������ن دون أن يتكلم وهو يحم������ل املصباح أمامه. 
دفع الرجل الباب جانبا وتركه يس������قط بني األعشاب. ظهر درج 
مصنوع من ألواح خشبية خشنة بعرض قدمني وطول عشر أقدام 
لكل منها، يقود إلى الظلمة في األس������فل. مد يده وتناول املصباح 
من الصبي، ثم بدأ ينزل الدرج، لكنه اس������تدار وأمال نفسه وقبل 

الصبي على جبهته.
٭ ٭ ٭ 

كانت جدران الس������رداب من الطوب األس������منتي واألرضية من 
األس������منت وقد غطيت ببالط املطابخ. بدا سريران من احلديد 
بأسالك مشدودة مكشوفة، كل منهما مقابل أحد احلوائط، وكان 
الفرش مطويا في أسفلهما على الطريقة العسكرية. استدار ونظر 
إلى الصبي من فوق������ه حيث كانت عيناه تطرفان من أثر الدخان 
الذي يتصاعد من املصباح، ثم نزل إلى الدرجات السفلية وجلس 

ورفع املصباح. همس: يا إلهي. يا إلهي.
- ما األمر يا أبي؟
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- انزل. يا إلهي. انزل.
ظه������رت صناديق مصفوف������ة بعضها فوق بع������ض من البضائع 
املعلبة ضمت طماطم ودراقا وفاصوليا ومشمش������ا وحلم خنزير 
معلب������ا وحلم بقر مملحا ومئ������ات اجلالونات من امل������اء في جرار 
بالس������تيكية تتسع لعشرة جالونات وأكياس������ا بالستيكية للقمامة 
محش������وة بالبطانيات. قبض على جبهته بيده. قال: يا إلهي. نظر 

خلفه إلى الصبي وقال: كل شيء على ما يرام. انزل إلى هنا. 
- أبي؟

- انزل. انزل وشاهد بنفسك.
نصب املصباح على الدرج وصعد وأخذ الصبي من يده وقال: 

انزل. كل شيء على ما يرام.
- ما الذي وجدته؟

- وجدت كل شيء. كل شيء. انتظر حتى ترى بنفسك. أنزله 
من على الدرج والتقط القارورة ورفع الش������علة إلى أعلى. سأله: 

هل ترى، هل ترى؟
- ما كل هذه املواد يا أبي؟

- إنها أطعمة. هل تستطيع القراءة؟
- كمثرى. تقول إنها كمثرى.

- نعم. نعم إنها تقول ذلك. آه، إنها تقول ذلك.
وج������د صعوبة في الوقوف في الس������رداب النخفاض س������قفه. 
خفض رأس������ه من حتت فانوس معدني أخضر يتدلى من مشبك 
في الس������قف. أخذ الصبي من يده وجت������وال على امتداد صفوف 
الصنادي������ق بالصقاته������ا املتنوعة التي تعل������ن محتوياتها من فلفل 
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وذرة ومرق وحساء وصلصة املعكرونة. كان هذا البذخ ينتمي إلى 
عالم قد اختفى. ملاذا كل هذه املواد هنا؟ س������أل الصبي. هل هي 

حقيقية؟
- نعم، إنها حقيقية.

أنزل أحد الصناديق على األرض وفتحه مس������تخدما أصابعه 
وأخرج علبة من الدراق. هذه املواد هنا ألن شخصا ما اعتقد أنه 

رمبا ستكون هناك حاجة إليها.
- لكنهم لم يتمكنوا من استخدامها.

- كال. لم يتمكنوا من ذلك.
- لقد ماتوا.

- نعم.
- هل ميكننا استخدامها؟

- نعم. ِلَم ال. إن هذا سيسرهم. متاما كما سيسرنا لو كنا في 
الظروف نفسها.

- كانوا من الناس الطيبني؟
- نعم. كانوا منهم.

- مثلنا.
- نعم.

- لذلك ميكننا استخدامها.
- نعم. هذا صحيح.

وجدا س������كاكني وأواني بالس������تيكية وفضي������ة وأدوات مطبخ 
مختلفة في صندوق بالستيكي ومفتاحا للعلب ومصابيح كهربائية 
ال تعمل. وصندوقا ضم بطاريات وخاليا جافة، تفحصها. أصاب 
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معظمها الصدأ وتسربت منها املادة احلامضة، لكن بعضها بدت 
في حالة جيدة. استطاع أخيرا أن يشغل أحد الفوانيس فوضعه 
على الطاولة وأطفأ ش������علة املصباح بالدخان املنبعث منها. ش������ق 
قطعة كرتون من الصندوق املفتوح وطارد بها الدخان املنبعث. ثم 
صعد ونزل من الباب السحري واستدار ونظر إلى الصبي وقال: 

ماذا تود أن تأكل على العشاء؟
- كمثرى.

- اختيار جيد. لتكن وجبة كمثرى.
تناول طبقني من الكرتون من مجموعة ملفوفة بالبالس������تيك 
ووضعهما على الطاولة. مد الفراش على الس������رير ليجلسا عليه 
وفت������ح صندوق الكمثرى. أخرج علبة ووضعها على الطاولة وثبت 
مفت������اح العلب ف������ي الغطاء وجعل يديره. نظ������ر إلى الصبي الذي 
كان جالسا بس������كينة على السرير، ولم يزل يلف نفسه بالبطانية 
ويراقب املوقف. تصور الرجل أنه رمبا لم يظهر احلماس الكافي 
ملا يقوم به، مستقبال ميكنك أن تستيقظ في الغاب املظلم الرطب 
في أي وقت. قال: ستكون هذه أحسن كمثرى ذقتها على اإلطالق. 

ستكون األحسن وما عليك إال االنتظار.
جلس������ا جنبا إلى جنب وتناوال علب������ة الكمثرى. ثم تناوال علبة 
م������ن الدراق. لعقا املالعق ورفعا األطباق وش������ربا العصير احللو 

الطيب. نظر أحدهما إلى اآلخر.
- واحدة أخرى.

- ال أريدك أن تتأذى.
- لن أتأذى.
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- لم تأكل منذ وقت طويل.
- أعرف ذلك.

- حسنا.
حمل الصبي ثم وضعه على الس������رير ومس������ح شعره األشعث 
وغط������اه بالبطاني������ات. عندما صعد ورفع الب������اب كان الظالم قد 
خيم تقريبا في اخلارج. ذهب إلى املرآب وأحضر احلقيبة وعاد 
ملقيا نظرة أخيرة على ما حوله قبل أن ينزل الدرج ويغلق الباب 
وقد أدخل إحدى يدي اآللة في املشبك الداخلي الثقيل. كان نور 
الفانوس الكهربائي بدأ يخفت فبحث في املخازن حتى وجد بعض 
البنزين األبيض في علب تتسع جلالون واحد. تناول واحدة منها 
ووضعه������ا على الطاولة وفك عنها الغطاء قبل أن ينزع الس������دادة 
املعدنية باملفك. ثم تناول الفانوس من املش������بك من فوقه وعبأه. 
كان قد عثر على صندوق بالس������تيكي لقداحات الغاز، فأش������عل 
الفانوس بواحدة منها وعدل الش������علة قبل أن يعيده إلى املش������بك 

في األعلى، ثم جلس على السرير.
بينما كان الصبي نائما ب������دأ بحثا منتظما عبر املخازن حيث 
وجد مالبس وس������ترات وجوارب. ظه������ر أيضا حوض من الفوالذ 
غي������ر القابل للصدأ وليف وألواح م������ن الصابون ومعجون وفرش 
لألسنان. وجد في قاع جرة بالستيكية كبيرة للمسامير والبراغي 
واألش������ياء املتنوع������ة حفنتني م������ن القطع الذهبية ف������ي كيس من 
القماش. نثرها عل������ى األرض ودلكها في يده ونظر إليها قبل أن 
يجمعه������ا ويلقيها في اجلرة مع األدوات األخرى من جديد ويعيد 

اجلرة إلى مكانها على الرف.
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فتش كل شيء محركا الصناديق والكراتني من جهة إلى أخرى 
في الغرفة. ظهر باب فوالذي صغير يقود إلى غرفة ثانية، حيث 
ج������رى تخزين قواري������ر البنزين. في الزاوية اس������تقر حمام وبدت 
مواس������ير في اجلدران مغطاة باألسالك ومصارف في األرضية. 
أصبح اجلو حارا في الس������رداب حيث كان قد خلع معطفه. فتش 
كل ش������يء. وجد صناديق عتاد ناري لكنه لم يجد سالحا. تناول 
الفان������وس وجتول في األرضية متفحصا اجل������دران بحثا عن أي 
مقص������ورة مخفية. بعد فترة جلس على الس������رير وأكل قطعة من 
الش������وكوالتة. لم يكن هناك أي سالح ولن يكون هناك أي سالح 

في املستقبل.
عندم������ا أفاق كان الفانوس في األعلى يهس������هس بهدوء حيث 
ظهرت جدران السرداب في الضوء وكذلك الصناديق والكراتني. 
ل������م يعرف أين هو. كان يرقد واملعطف من فوقه. اعتدل جالس������ا 
ونظر إلى الصبي النائم على الس������رير اآلخر. كان قد خلع حذاءه 
لكنه لم يتذكر ذلك أيضا. تناول احلذاء من حتت السرير وارتداه 
قبل أن يصعد الدرج وينزع اآللة من املشبك ثم يرفع الباب وينظر 
إل������ى اخلارج. كانت فت������رة الصباح الباكر. نظر إل������ى املنزل ورنا 
نحو الطريق وأوش������ك أن يغلق الباب السحري مرة أخرى عندما 
توقف. ظه������ر النور الرمادي الغامض في الغرب. لقد ناما طوال 
الليلة والنهار الذي تالها. أنزل الباب وثبته ثم نزل الدرج وجلس 
على الس������رير. جال بنظره على املواد املوجودة. لقد كان مستعدا 
للم������وت قبل أيام واآلن لن يحدث ذلك وعليه أن يفكر في الوضع 
اجلديد. ميكن ألي ش������خص أن يرى الباب الس������حري القابع في 
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الس������احة وأن يعرف ماهيته مباش������رة. عليه أن يفكر فيما يجب 
فعله. هذا ليس اختباء في الغاب. إنه ش������يء بعيد كل البعد عن 
ذلك. أخيرا نهض وذهب إلى الطاولة ورفع مدفأة الغاز الصغيرة 
وأش������علها ثم أخرج مقالة وإبريقا وفتح الصندوق البالس������تيكي 

الذي ضم أدوات املطبخ.
أف������اق الصبي على طحنه للقهوة ف������ي مطحنة يدوية صغيرة. 

اعتدل جالسا وجال ببصره في املكان. أبي.
- مرحبا. هل أنت جائع؟

- يجب علي الذهاب إلى احلمام. يجب أن أقضي حاجة.
أش������ار بامللعقة نحو الباب الفوالذي املنخفض. لم يعرف كيف 
يس������تخدم احلمام لكنهما سيس������تخدمانه على أي حال. لم يكونا 
ليمكث������ا هنا طويال ولن يكون عليه فتح وإغالق الباب الس������حري 

أكثر مما يلزم. مر الصبي وشعره ملبد بالعرق. قال: ما هذا؟
- قهوة وحلم خنزير وبسكويت.

- مرحى! صاح الصبي.
٭ ٭ ٭ 

س������حب خزانة حلفظ األحذية من عل������ى األرضية إلى مكان 
يتوسط السريرين وغطاها  مبنشفة قبل أن يرتب عليها األطباق 
واألكواب واألدوات البالستيكية. أعد وعاء من البسكويت وطبقا 
من الزبد وعلب������ة من احلليب املركز، باإلضاف������ة إلى بعض امللح 
والفلف������ل. نظر إلى الصبي ال������ذي بدا مخدرا. أحضر املقالة من 
الفرن، ووضع بالشوكة قطعة من حلم اخلنزير بنية اللون في طبق 
الصب������ي، ووضع له بعضا من البي������ض املقلي من املقالة األخرى، 
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وقدم له بعض الفاصوليا املطبوخة، وصب القهوة في الفناجني. 
نظر الصبي إليه.

- تفضل، قال له. ال تدع الطعام يبرد.
- مباذا أبدأ أوال؟
- أي شيء تريد.
- هل هذه قهوة؟

- نعم. هنا. ضع الزبد على البسكويت. هكذا.
- حسنا.

- هل أنت بخير؟
- ال أعرف.

- هل تشعر بشيء؟
- نعم.

- ما هو؟
- هل تعتقد أنه ينبغي أن نشكر الناس؟

- الناس؟
- الناس الذين أعطونا كل هذا.

- نعم. أظن أنه ميكننا فعل ذلك.
- هل ميكنك فعل ذلك؟
- ِلَم ال تفعل أنت ذلك؟

- ال أعرف.
- ال إنك تعرف. أنت تعرف كيف تقول شكرا.

جلس الصبي محملقا بطبقه. بدا تائها. أوش������ك الرجل على 
التحدث عندما قال الصبي: اإلخوة األعزاء. ش������كرا لكم على كل 
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هذا الطعام وهذه األغذية. نحن نعرف أنكم وفرمتوها ألنفسكم 
وأنه ل������و كنتم هنا ملا أكلناها بغض النظر عن ش������دة اجلوع التي 
نعانيها. نحن نأس������ف ألنه لم يتسن لكم استخدامها ونأمل أنكم 

اآلن آمنون في اجلنة بجوار الله.
نظر إلى أعلى وسأل: هل الذي قلته يفي بالغرض؟

- نعم، أعتقد أنه يفي بالغرض.
لم يشأ أن يبقى في السرداب وحده. تبع الرجل جيئة وذهابا 
عبر املرجة وه������و يحمل املاء باجلرار البالس������تيكية إلى احلمام 
خلف املنزل. أخذا املدفأة الصغيرة معهما وبعض األواني وسخن 
املاء وصبه في احلوض وصب أيضا املاء من اجلرار البالستيكية. 
عندم������ا أصبح احلوض معبأ تقريبا خلع الصبي مالبس������ه وخطا 
إلى داخل احلوض مرجتفا وجلس في املاء. بدا هزيال ومتس������خا 
وعاريا وهو يضع يديه على كتفيه. جاء الضوء الوحيد في املكان 
م������ن احللقة ذات األس������نان الزرقاء في ش������علة املدفأة. ما رأيك؟ 

سأل الرجل.
- أشعر بالدفء أخيرا.
- تشعر بالدفء أخيرا؟

- نعم.
- من أين حصلت على ذلك؟

- ال أعرف.
- حسنا. تشعر بالدفء أخيرا.

غسل ش������عر الصبي املتسخ وحممه بالصابون والليف. صرف 
املاء املس������تخدم من احل������وض وصب عليه ماء جدي������دا دافئا من 
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احللة ولفه وهو يرجتف مبنش������فة، ثم لفه م������رة أخرى ببطانية. 
مشط شعره ونظر إليه. كان البخار ينفث منه كالدخان. هل أنت 

بخير؟ سأله.
- قدماي باردتان.

- عليك أن تنتظرني.
- بسرعة.

اغتس������ل الرجل ثم خرج من احلوض وسكب مسحوقا للغسيل 
في املاء ورمى سراويلهما اجلينز في املاء مع مكبس للحمام. هل 

أنت جاهز؟ سأل الصبي.
- نعم.

خفض ش������علة املدفأة حتى فرقعت قبل أن تنطفئ  ثم أش������عل 
املصباح اليدوي ووضعه على األرض. جلس������ا على حافة احلوض 
وارتدي������ا أحذيتهما ثم ناول الصبي احلل������ة والصابون وحمل هو 
املدفأة وقارورة البنزين الصغيرة واملسدس ولف البطانيات وعادا 

عبر الساحة إلى السرداب.
جلس������ا على الس������رير ورقعة الداما تتوس������طهما وق������د ارتديا 
مالبس وجوارب جديدة وتدثرا في بطانياتهما اجلديدة. كان قد 
علق فانوسا صغيرا يعمل بالغاز وشربا على ضوئه الكوكاكوال في 
أكواب بالس������تيكية، وبعد برهة ذهب إلى املنزل وعصر سراويل 

اجلينز من املاء وعاد بها وعلقها لتنشف.
- كم ميكننا البقاء هنا، يا أبي؟

- ليس طويال.
- كم يكون ذلك؟
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- ال أعرف. رمبا يوما آخر أو يومني.
- ألنه مكان خطر.

- نعم.
- هل تعتقد أنهم سيجدوننا؟

- ال. لن يجدونا.
- رمبا سيجدوننا.
- ال. لن يجدونا.

فيم������ا بعد عندما كان الصبي نائما ذهب إلى املنزل وس������حب 
بعض األثاث إلى املرجة. ثم س������حب فرشة ووضعها فوق الفتحة 
ومن الداخل س������حبها فوق اخلشب الرقائقي، وبحذر أنزل الباب 
لكي تغطيه الفرش������ة بش������كل كامل. لم تكن خدعة متقنة ولكنها 
أفضل من ال ش������يء. بينما كان الصبي نائما جلس على السرير، 
وعل������ى ضوء الفان������وس أخذ يس������ن رصاصات مزيف������ة من أحد 
األغصان مبديته وأدخلها بحذر في الثقوب الفارغة في أسطوانة 
العتاد ثم جعل يس������نها من جديد. شكل األطراف باملدية وصقلها 
باملل������ح ولطخها بالرماد حتى ب������دت بلون الرصاص. عندما أكمل 
خمسة منها أدخلها في الثقوب وأغلق األسطوانة وأدار املسدس 
ونظر إليه. حتى من هذه املسافة القريبة بدا املسدس كأنه معبأ 
فوضعه جانب������ا ونهض لتلمس رجلي س������رواله اجلينز الذي كان 

ينفث بخارا من فوق السخان.
كان قد احتفظ بحفنة صغيرة من طلقات املس������دس الفارغة 
لكنه فقدها مع األش������ياء األخرى. كان األحرى به أن يحتفظ بها 
في جيب������ه. لقد فقد حتى األخيرة منها. فك������ر في أنه رمبا كان 
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بإمكان������ه أن يعيد تعبئتها من العتاد ال������ذي عثر عليه هنا. فرمبا 
كان الفتي������ل مالئما إذا ما اس������تطاع أن ينزعه من دون أن يتلفه. 
ومن ثم يصقل الرصاصات باحلجم املناس������ب باملش������رط. نهض 
وج������ال جولة أخيرة عبر املخازن. خفض املصباح حتى تالش������ت 
الش������علة وقبل الصبي قبل أن يندس في السرير اآلخر من حتت 
البطانيات اجلدي������دة وحملق مرة أخرى في هذه اجلنة الصغيرة 
التي كانت ترتعش في ظل الضوء البرتقالي اآلتي من الس������خان، 

ثم استسلم للنوم.
لقد هجر أهل هذه البلدة مكانهم منذ س������نني خلت. ولكنهما 
س������ارا في الشوارع القذرة بحذر وكان الصبي ملتصقا بيده. مرا 
مبس������تودع معدن������ي للزبالة حيث حاول البعض ف������ي يوم ما حرق 
اجلثث. كان من املمك������ن عدم متييز اللحم والعظام املتفحمة من 
حتت الرماد الرطب لوال أش������كال اجلماج������م الظاهرة. لم تنبعث 
أي رائحة من املكان. ظهرت س������وق في نهاية الش������ارع وتكدست 
في أحد املمرات الصناديق الفارغة. وجدا ثالث عربات معدنية 
للتسوق فتفحصها وس������حب إحداها وقرفص وأدار العجالت ثم 

وقف ودفعها في أعلى املمر ثم إلى أسفله من جديد.
- ميكننا أخذ اثنتني منها، قال الصبي.

- ال.
- ميكنني دفع واحدة.

- أنت تقوم بعمل الكشافة. أريدك أن تكون حارسنا.
- ماذا سنفعل بكل هذه املواد؟

- علينا أن نأخذ منها ما نستطيع فقط.
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- هل تظن أن أحدا ما قادم إلى هنا.
- نعم. في وقت ما.

- لقد قلت إنه لن يأتي أحد إلى هنا.
- لم أعن أن ذلك سوف يستمر إلى األبد.

- أمتنى لو نستطيع العيش هنا.
- أعرف ذلك.

- ميكننا أن نستمر في املراقبة.
- نحن نراقب اآلن.

- ماذا لو جاء بعض الناس الطيبني؟
- ال أظ������ن أن م������ن احملتم������ل أن نقابل أي أن������اس طيبني في 

الطريق.
- نحن في الطريق.

- أعرف ذلك.
- إذا كنت تراقب املكان كل الوقت هل ذلك يعني أنك تش������عر 

بالرعب كل الوقت؟
- يفت������رض أن تكون خائفا إلى درجة معينة لكي تراقب املكان 

في املقام األول. ولكي تكون أكثر حذرا، تراقب عن كثب.
- لكن في بقية الوقت ال تكون مرتعبا؟

- بقية الوقت؟
- نعم.

- ال أعرف. رمبا ينبغي أن تراقب دائما. إذا كان اخلطر يأتي 
عندما تك������ون أقل توقعا له فرمبا ما ينبغ������ي فعله هو أن تتوقعه 

دائما.
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- هل تتوقعه دائما يا أبي؟
- نعم أفعل. لكن أحيانا أنسى أنني أقوم باملراقبة.

أجلس الصبي على خزانة األحذية حتت الفانوس وأخذ يقص 
شعره مستخدما مشطا بالستيكيا ومقصا. حاول أن يقوم بعمل 
جيد واس������تغرق ذلك بعض الوقت. عندم������ا انتهى من ذلك تناول 
املنشفة من على كتفي الصبي وجمع بها الشعر الذهبي من على 
األرضية ومس������ح وجه الصبي وكتفيه بقطعة قماش مبللة ثم رفع 

مرآة أمام الصبي ليرى نفسه.
- لقد قمت بعمل جيد يا أبي.

- يسرني ذلك.
- أبدو نحيال جدا.
- أنت نحيل جدا.

ثم قص شعره بنفسه، لكن ليس باجلودة نفسها. شذب حليته 
مبقص بينما كان املاء في احللة يس������خن ثم حلق لنفس������ه بشفرة 
حالقة بالس������تيكية. كان الصبي يراقب������ه. عندما أكمل نظر إلى 
نفس������ه في املرآة فبدا كأنه من دون ذقن. اس������تدار نحو الصبي. 
كيف أبدو؟ أدار الصبي رأسه. قال: ال أعرف. هل ستعاني البرد 

جراء ذلك؟
تن������اوال وجبة فخمة على أضواء الش������مع ضمت حلم اخلنزير 
والفاصولي������ا اخلضراء والبطاطا املهروس������ة والبس������كويت ومرق 
اللحم. وجد أربع قوارير من الويسكي من حجم ربع جالون كانت 
لم تزل في أكياس الورق التي ابتيعت فيها. شرب بعض الويسكي 
في كأس مع املاء. ش������عر بدوار حتى قبل أن يكملها ولم يش������رب 

ebdaat 380.indd   145 10/31/11   10:02 AM



�لعدد 380 �أكتوبر 2009 146

املزيد. أكال دراقا وبس������كويتا بالكرمية كحلوى ثم ش������ربا القهوة. 
وضع األطباق الورقية واألدوات البالس������تيكية في كيس للقمامة. 

لعبا الداما بعض الوقت ثم وضع الصبي في سريره لينام.
في أثناء الليل أيقظته الطقطقة املخنوقة للمطر على الفرشة 
التي تغطي الباب من فوقهما. استنتج أن املطر كان شديدا كونه 
اس������تطاع س������ماعه. نهض وحمل املصباح الي������دوي وصعد الدرج 
ورف������ع الباب موجها ضوء املصباح عبر الس������احة. كانت املياه قد 
غمرت الس������احة واملطر لم يزل منهمرا. أغلق الباب. كانت املياه 
قد تس������ربت إلى الداخل وس������الت من على الدرج لكنه اعتقد أن 
الس������رداب نفس������ه محصن إلى حد كبير ضد امل������اء. ذهب لتفقد 
أح������وال الصبي الذي كان مبتال بالع������رق فأزاح إحدى البطانيات 

عنه ثم خفض شعلة السخان وأوى إلى الفراش.
عندما أفاق مرة أخرى تصور أن املطر قد توقف، لكن ذلك لم 
يكن الشيء الذي أيقظه. كان قد زاره في منامه مخلوقات من نوع 
لم يرها من قبل. لم تتكلم تلك املخلوقات. تصور أنها كانت جتثم 
بجانب سريره في أثناء نومه ثم تتوارى عندما يستيقظ. استدار 
ونظر إل������ى الصبي. رمبا فهم ألول مرة أنه كان غريبا بالنس������بة 
إل������ى الصبي فقد كان مخلوقا من كوك������ب لم يعد موجودا وكانت 
قصصه مش������كوكا فيها. لم يستطع أن يوفر إلسعاد الطفل العالم 
الذي كان قد فقده من دون أخذ اخلس������ارة بعني االعتبار أيضا، 
وتصور أن الطفل رمبا كان يعرف ذلك أكثر منه. حاول أن يتذكر 
احللم لكنه لم يس������تطع. كل ما بقي من احللم هو الش������عور الذي 
ترك������ه. تصور أنهم رمبا جاءوه لتزويده بالدفء. أي دفء؟ فما لم 
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يس������تطع أن يش������عله في فؤاد الطفل كان الرماد الذي لف حياته 
ه������و. حتى تلك اللحظة متنى جزءا ما منه لو أنهما لم يتمكنا من 

النجاة. متنى جزءا ما منه دائما لو أن األمر ينتهي اآلن.
تفح������ص الصمام ف������ي خزان الوقود الذي ق������د فصله قبل أن 
يقلب املدفأة الصغي������رة على خزانة األحذية وجلس يفككها. فك 
اإلطار الس������فلي ونزع ماكينة اإلشعال وفصل الشعلتني إحداهما 
عن األخ������رى مبفتاح هاللي صغير. قلب ج������رة األدوات املعدنية 
واخت������ار أحد املس������امير وأدخله في ثقب الوصلة ثم ش������ده. ثبت 
اخلرطوم إلى اخلزان ورفع السخان الصغير واخلفيف عاليا في 
ي������ده. وضعه على اخلزانة وحمل ما تبق������ى من املدفأة ورماه في 
القمامة ثم صعد الدرج ليتفقد اجلو. لقد امتصت الفرش������ة التي 
تغط������ي الباب قدرا كبيرا من امل������اء وكان من الصعب رفع الباب. 
وقف رافعا الباب على كتفيه ونظر إلى اخلارج. كان املطر خفيفا 
وكان من املستحيل حتديد الوقت في ذلك النهار. نظر إلى املنزل 
وإلى األراضي الت������ي تقطر ماء قبل أن يترك الباب وينزل الدرج 

ويهم بإعداد اإلفطار.
قضيا يومهما في األكل والن������وم. كان يخطط لترك املكان لكن 
كان املطر مبررا كافيا للبقاء. كانت عربة التسوق في املخزن ومن 
غير املتوقع أن يسلك الطريق أي شخص في ذلك اليوم. فتشا في 
املخازن واختارا األش������ياء التي يري������دان أخذها وكوماها في زاوية 
امللج������أ. كان النهار قصي������را، بالكاد ميكن وس������مه بالنهار. بحلول 
الظالم كان املطر قد توق������ف. فتحا الباب وبدآ ينقالن الصناديق 
واحلزم واألكياس البالس������تيكية عبر الساحة إلى املخزن ويرتبانها 
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في العربة. كان الباب الس������حري الباهت اإلضاءة جاثما في ظلمة 
الساحة مثل قبر يتثاءب في لوحة تنبئ بنهاية الكون. عندما عبآ ما 
تستطيع العربة حمله ربط مشمعا بالستيكيا فوقها وشد املرابط 
إلى األس������الك بخيوط مطاطية. خطوا إلى اخللف ووقفا ينظران 
إليها مس������تخدمني املصباح اليدوي. فكر ف������ي أنه كان ينبغي عليه 
أخذ بضع عج������الت إضافية من العربات األخ������رى لكن الوقت ال 
يسمح بذلك اآلن. وكان ينبغي عليه أيضا أن يحتفظ مبرآة الدراجة 
النارية التي كانا يستخدمانها في عربتهما القدمية. تناوال العشاء 
وانتظرا حتى الصباح ثم اس������تحمما مرة أخرى مستخدمني الليف 
وغس������ال ش������عرهما في أحواض من املاء الدافئ. تناوال إفطارهما 
ومع الض������وء األول كانا في الطريق وهم������ا يرتديان أقنعة جديدة 
اها من أغطية األس������ّرة. كان الصبي يس������ير في األمام حامال  قصَّ
مكنس������ة يزيح بها العيدان واألغصان م������ن الطريق والرجل ينحني 

على يد العربة مراقبا الطريق التي تتبدى أمامهم.
لم يكن بإمكانهما دفع العربة في أرض الغاب الرطبة فأمضيا 
وقت الظهيرة في الطريق، حيث قاما بإعداد الش������اي وتناوال ما 
تبق������ى من حلم اخلنزي������ر املعلب والبس������كويت واخلردل وصلصة 
التفاح املطبوخ وهما يجلس������ان ظهرا إلى ظهر ويراقبان الطريق. 

هل تعرف أين نحن يا أبي؟ سأل الصبي.
- إلى حد ما.

- كيف إلى حد ما؟
- لنر. أعتقد أننا على بعد مائتي ميل من الشاطئ. كما يطير 

الغراب.
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- كما يطير الغراب؟
- نعم. هذا يعني السير في خط مستقيم.

- هل سنصل إلى هناك قريبا؟
- ليس قريبا جدا. قريبا إلى حد ما. نحن ال نسير كما يطير 

الغراب.
- ألن الغربان ال تتبع الطرق؟

- نعم.
- تستطيع الطيران أينما أرادت.

- نعم.
- هل تعتقد بوجود غربان في مكان ما؟

- ال أعرف.
- لكن ماذا تعتقد؟

- أعتقد أن ذلك من غير احملتمل.
- هل تس������تطيع الغربان الطيران إلى املريخ أو إلى مكان آخر 

من هذا القبيل؟
- ال. ال تستطيع.

- ألن املسافة مستحيلة؟
- نعم.

- حتى لو أرادت ذلك؟
- حتى لو أرادت ذلك.

- ماذا لو حاولت ووصلت إلى منتصف الطريق أو ش������يء من 
هذا القبيل ثم لم تس������تطع االستمرار بسبب التعب، هل ستسقط 

إلى األرض من جديد؟
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- دعني أفكر. في احلقيقة لن تستطيع الوصول إلى منتصف 
الطريق ألنها عندئذ س������تكون في الفضاء وال يوجد أي هواء في 
الفضاء، لذا لن يكون بإمكانها الطيران، هذا باإلضافة إلى البرد 

الشديد الذي سيؤدي إلى هالكها جتمدا.
- يا إلهي.

- عل������ى أي حال لن يك������ون مبقدور الغرب������ان أن تعرف مكان 
املريخ.

- هل نحن نعرف أين مكان املريخ؟
- إلى حد ما.

- ل������و كنا منلك س������فينة فضائية هل س������يمكننا الذهاب إلى 
هناك؟

- دعن������ي أفكر. لو كان لديك س������فينة فضائية جيدة وعندك 
أناس يستطيعون مساعدتك أتصور أنه ميكنك الذهاب.

- هل سيتوافر الطعام واملواد األخرى هناك؟
- ال. ال يوجد أي شيء هناك.

- يا إلهي.
جلس������ا فترة طويلة عل������ى بطانياتهما املطوي������ة وهما يراقبان 
الطريق في االجتاهني. لم تتحرك الرياح وس������كن كل شيء. بعد 

برهة قال الصبي: ال يوجد أي غربان. أليس كذلك؟
- ال. ال يوجد.

- فقط في الكتب.
- نعم. في الكتب فقط.

- لم أتصور ذلك.

ebdaat 380.indd   150 10/31/11   10:02 AM



151�لعدد 380 �أكتوبر 2009

- هل أنت جاهز؟
- نعم.

نهضا وأخذا األكواب وبقية البسكويت. وضع الرجل البطانيات 
على العربة وش������د املش������مع عليها ثم نظر إلى الصبي. ما األمر؟ 

سأل الصبي.
- أعرف أنك ظننت أننا سنموت.

- نعم.
- لكننا لم منت.

- ال، لم منت.
- حسنا.

- هل ميكنني أن أطرح سؤاال؟
- طبعا.

- لو كنت غرابا هل س������يكون باستطاعتك الطيران عاليا إلى 
درجة ميكنك منها رؤية الشمس؟ 

- نعم. ميكن ذلك.
- هذا ما تصورته. سيكون ذلك رائعا.

- نعم. سيكون ذلك رائعا. هل أنت جاهز؟
- نعم.

توقف وسأله: ماذا حدث ملزمارك؟
- رميته.
- رميته؟

- نعم.
- حسنا.
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- حسنا.
عبرا في أثناء الش������فق الرمادي الطوي������ل أحد األنهار وتوقفا 
لينظرا من على الس������ور األس������منتي إلى املياه البطيئة التي جرت 
م������ن حتتهما والت������ي خلت من أي أثر للحياة. ب������دت معالم مدينة 
احترقت مرس������ومة على حجاب من الرماد في أس������فل النهر مثل 
ستارة سوداء من الورق. رأياها مرة أخرى في بداية الظلمة بينما 
كانا يدفعان العربة الثقيلة على تل طويل حيث توقفا ألخذ قسط 
من الراحة وقد أدارا عجالت العربة عكس مسارها في الطريق. 
كانت أقنعتهما قد اكتس������ت بالرماد حول الفم ورس������مت أعينهما 
في الرماد الداكن. جلس������ا في الرم������اد بجانب الطريق ورنوا إلى 
املش������رق حيث بدأت عتمة الليل تغشى معالم تلك املدينة. لم يريا 

أي أضواء.
- هل تعتقد بوجود أحد هناك يا أبي؟

- ال أعرف.
- متى سنتوقف؟

- ميكننا التوقف اآلن.
- على هذا التل؟

- نس������تطيع أخ������ذ العرب������ة إل������ى تل������ك الصخور ث������م نغطيها 
باألغصان.

- هل هذا مكان جيد للتوقف؟
- دعني أفكر. الناس ال يحبون التوقف على التالل. ونحن ال 

نريدهم أن يتوقفوا.
- لذا فهو مكان جيد لنا.
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- أعتقد ذلك.

- ألننا أذكياء.
- علينا أال نفرط في استخدام الذكاء.

- حسنا.
- هل أنت جاهز؟

- نعم.
توقف الصبي وتناول املكنس������ة ووضعه������ا على كتفه. نظر إلى 

أبيه وسأل: ما هي أهدافنا على املدى البعيد؟
- ماذا؟

- أهدافنا على املدى البعيد.
- أين سمعت هذه العبارة؟

- ال أعرف.
- ال، أين سمعتها؟

- أنت من استخدمها.
- متى؟

- منذ زمن بعيد.
- ماذا كانت اإلجابة؟

- ال أعرف.
- وأنا أيضا ال أعرف. هيا. لقد حل الظالم.

في وقت متأخر من اليوم التالي وبينما كانا ميران عبر منحنى 
في الطريق توقف الصب������ي ووضع يده على العربة. همس: أبي. 
نظر الرجل إلى أعلى فبدا جس������م صغير ع������ن بعد في الطريق، 

يشق طريقه منحنيا.

ebdaat 380.indd   153 10/31/11   10:02 AM



�لعدد 380 �أكتوبر 2009 154

وقف متكئا على يد العربة وقال: لنر. من يكون هذا؟
- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟

- ميكن أن يكون شراكا.
- ماذا سنفعل؟

- لنتابع. سنرى إن كان سيلتفت إلى اخللف.
- حسنا.

ل������م يكن ذلك املس������افر من النوع ال������ذي يلتفت إلى اخللف 
فتابعاه بع������ض الوقت ثم جت������اوزاه. كان رجال عجوزا، صغير 
احلجم محن������ي الظهر. يحم������ل على ظهره حقيبة عس������كرية 
قدمية، وق������د ربطها من األعلى بلفة من بطانية، وكان يتلمس 
طريقه بعصا من غصن مقش������ور. عندم������ا رآهما انحرف إلى 
جانب الطريق واس������تدار ووقف متحف������زا. كان يربط منديال 
متس������خا على فكه كأنه يعاني أملا في أس������نانه. كانت رائحته 

كريهة حتى مبقاييس عاملهم اجلديد.
خاطبهما: ال أملك شيئا. ميكنكما التحقق من ذلك.

- نحن لسنا لصوصا.
أمال إحدى أذنيه إلى األمام. صاح: ماذا؟

- قلت إننا لسنا لصوصا.
- ماذا تكونون إذن؟

ل������م يكن باس������ت����طاعتهما اإلج�����ابة عن ذل�����ك الس�����������ؤال. 
مسح أنفه بظ���هر يده ووق���ف منت���ظرا. كان بال ح�����ذاء متاما 
وقد لف قدميه بخ������رق وقط����ع من الكرت����ون ربط����ها بخيوط 
خضراء وبضع طبقات من ق����ماش بال ظ����هر من بني الشقوق 
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والثق������وب. فج��أة ظه������ر أكثر وهنا. اتكأ الرج������ل على عصاه 
ومضى أس������فل الطريق حتى جلس بني الرم������اد وإحدى يديه 
فوق رأس������ه. بدا كأنه حزمة من اخلرق سقطت من عربة ما. 
تقدم������ا إلى األمام ووقف��ا ينظ������ران إليه. قال الرجل: يا أخي؟ 

يا أخي؟ 
قرفص الصبي ووضع يده على كتفه. إنه يشعر بالهلع يا أبي. 

يشعر بالهلع.
نظر إلى أعلى الطريق وإلى أس������فله. قال: إذا كان هذا كمينا 

فليمض هو أوال.
- إنه يشعر بالهلع يا أبي، ليس إال.

- أخبره بأننا لن نؤذيه.
هز الرجل رأس������ه من جهة إلى أخرى وقد غرس أصابعه في 

شعره املتسخ. نظر الصبي إلى أبيه.
- رمبا يعتقد أننا لسنا حقيقيني.

- ماذا يعتقد أننا؟
- ال أعرف.

- ال ميكننا البقاء هنا. علينا متابعة املسير.
- إنه يشعر بالهلع يا أبي.

- أعتقد أنه ال ينبغي أن تلمسه.
- رمبا ميكننا إعطاؤه بعض الطعام.

وقف ينظر إلى أسفل الطريق. همس: اللعنة. نظر إلى الرجل 
العجوز. رمبا يتحول الرجل إلى نبي ويتحوالن هما إلى أش������جار. 

قال: حسنا.
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فك املش������مع وطواه وبح������ث ف������ي املواد املعلبة وأخرج علبة 
م������ن خليط للفواكه وتناول مفت������اح العلب من جيبه وفتحها ثم 
ط������وى غطاءها إلى اخللف. تقدم وجل������س القرفصاء وناولها 

الصبي. 
- أال يحتاج إلى ملعقة؟

- ال ميكنه استخدام ملعقة.
أخذ الصب������ي العلبة وناولها الرجل العج������وز. همس: خذها. 

هنا.
رفع الرجل العج������وز عينيه ونظر إلى الصب������ي. أومأ الصبي 
له بالعلبة فبدا كأنه ش������خص يحاول أن يطعم نس������را مصابا في 

الطريق. قال: هيا، خذها.
أن������زل الرج������ل العجوز يده عن رأس������ه وط������رف بعينيه. كانت 
عيناه الزرقاوان الش������احبتان غائرتني في جتاعيد جلده الرمادية 

النحيلة.
- خذها، كرر الصبي.

مد مخالبه النحيلة وأخذها وضمها إلى صدره.
ق������ال الصب������ي: كلها، إنها طيب������ة. أومأ إلى فم������ه بيديه. نظر 
الرجل العج������وز إلى العلبة. أعاد مس������كها ورفعها وأنفه يتجعد. 
تشبثت مخالبه الطويلة الصفراء بالعلبة، ثم رفعها إلى فمه وبدأ 
يرتش������ف من عصيرها الذي س������ال على حليته املتسخة. خفض 
العلب������ة وجعل ميضغ بصعوبة. كان يرج رأس������ه عند البلع. همس 

الصبي: انظر يا أبي.
- أرى ذلك، قال الرجل.
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استدار الصبي ونظر إليه.
- أعرف السؤال الذي س������تطرحه، قال الرجل. وجوابي على 

سؤالك هو: ال.
- ما هو السؤال؟

- هل ميكننا أخذه معنا. ال ميكننا ذلك.
- أعرف ذلك.
- تعرف ذلك؟

- نعم.
- حسنا.

- هل ميكن أن نعطيه شيئا آخر؟
- لنر كيف يتناول هذا الطعام.

كانا يراقبانه بينما كان يأكل. عندما فرغ من األكل جلس وهو 
يرفع العلبة الفارغة وينظر إلى داخلها كأنه يبحث عن املزيد.

- ما الذي تريد أن تعطيه؟
- ما الذي تظن أنه في حاجة إليه؟

- ال أظنه في حاجة إلى أي شيء. ماذا تريد أن تعطيه؟
- ميكننا أن نطبخ شيئا على السخان. ميكنه أن يأكل معنا.

- أنت تتحدث عن التوقف طوال الليلة.
- نعم.

نظر إلى الرجل العجوز ونظر إلى الطريق وقال: حس������نا. لكن 
سنتابع املسير غدا.
لم يرد الصبي.

- هذه هي أحسن صفقة ستحصل عليها.
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- حسنا.
- حس������نا تعني حس������نا. ال تعني أننا س������نتفاوض على صفقة 

أخرى غدا.
- ما معنى نتفاوض؟

- تعن������ي مزيدا من احلديث عنها واخلروج بصفقة أخرى. لن 
تكون هناك صفقة أخرى. انتهى األمر.

- حسنا.

- حسنا.
س������اعدا الرجل العجوز على الوقوف وناواله عصاه. كان وزنه 
ال يتجاوز أربع������ني كيلوغراما. وقف ينظر حول������ه مرتبكا. تناول 
الرجل العلب������ة منه ورماها في الغابة. ح������اول الرجل العجوز أن 
يناوله العصا لكنه دفعها بعيدا. ما آخر مرة تناولت فيها الطعام؟ 

سأله.
- ال أعرف.
- ال تتذكر؟

- لقد أكلت اآلن.
- هل تريد أن تأكل معنا؟

- ال أعرف.
- ال تعرف؟
- آكل ماذا؟

- رمبا مرقا من حلم البقر مع البسكويت وبعض القهوة.
- أخبرنا أين ذهب العالم.

- ماذا؟
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- لن نطلب منك فعل أي شيء. هل تستطيع املشي؟
- أستطيع املشي.

نظر إلى الصبي. هل أنت صبي صغير؟ سأله.
نظر الصبي إلى والده.

- كيف يبدو؟ سأل والد الصبي.
- ال أعرف. ال أبصر بشكل جيد.

- هل تستطيع رؤيتي؟
- أستطيع القول إن ثمة شخصا.

- جي������د. علينا أن نتحرك. نظر إلى الصبي وقال: ال متس������ك 
يده.

- إنه ال يستطيع أن يرى.

- ال متسك يده. لنذهب.
- إلى أين نحن ذاهبون؟ سأل الرجل العجوز.

- لتناول الطعام.
أومأ برأسه ومد عصاه ضاربا بتردد على الطريق.

- كم عمرك؟
- تسعون عاما.

- ال، ال تبلغ التسعني.
- حسنا.

- هل هذا ما تقوله للناس؟
- أي ناس؟
- أي ناس.

- أظن ذلك.
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- لكي ال يؤذوك؟
- نعم.

- هل تنجح في ذلك؟
- ال.

- ماذا يوجد في حقيبتك؟
- ال شيء. ميكنك التأكد من ذلك.

- أعرف أنني أستطيع التأكد من ذلك. ماذا يوجد فيها؟
- ال شيء. بعض األغراض، ليس إال.

- هل يوجد أي طعام؟
- ال.

- ما اسمك؟
- إيلي.

- إيلي ماذا؟
- ما العيب في إيلي؟
- ال شيء. لنتحرك.

٭ ٭ ٭ 
خيم������وا في الغاب في مكان يقرب من الطريق أكثر مما كانوا 
يريدون. كان عليه أن يسحب العربة بينما كان الصبي يدفعها من 
اخللف. أوقدا نارا من أج������ل تزويد الرجل العجوز بالدفء على 
الرغ������م من أنه لم يرق له ذلك كثيرا أيضا. جلس������وا وكان الرجل 
العجوز يلف نفسه ببطانيته الوحيدة ويقبض على امللعقة كطفل. 
كان لديهم كوبان فقط فشرب العجوز القهوة من اإلناء الذي أكل 
منه، وإبهاماه ميس������كان بحافته، جالسا مثل زاهد يتضور جوعا 
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بثيابه الرثة ومحملقا في اجلمر. قال الرجل: ال ميكنك الذهاب 
معنا. أنت تعرف ذلك.

أومأ برأسه.
- كم املدة التي أمضيتها في الطريق؟

- لق������د كنت دائما في الطريق. ال يس������تطيع امل������رء البقاء في 
مكان واحد.

- كيف تعيل نفسك؟
- أس������تمر هكذا فقط. لقد عرفت أن ش������يئا م������ا في طريقه 

إلّي.
- عرفت أن شيئا ما في طريقه إليك؟

- نعم. أنتم أو ش������يء من ه������ذا القبيل. لقد كنت أعتقد دائما 
بذلك.

- هل حاولت أن تستعد لذلك؟
- ال. ماذا أستطيع أن أفعل؟

- ال أعرف.
- كان الناس دائما يس������تعدون للغد. ل������م أعتقد ذلك. لم يكن 

الغد مستعدا لهم. لم يكن حتى يعرف أنهم كانوا موجودين.
- ال أظن ذلك.

- حتى لو عرفت ما عليك فعله فلن تعرف ما يتعني فعله. لن 
تعرف إن كنت تريد فعل ذلك أم ال. لنفترض أنك آخر ش������خص 

بقي؟ لنفترض أنك فعلت ذلك لنفسك، هل تتمنى املوت؟
- ال. لك������ن رمبا أمتنى لو أنني مت. عندم������ا تكون حيا يكون 

هناك دائما شيء أمامك.
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- أو رمبا تتمنى أنك لم تولد على اإلطالق.
- لنر. املتسول ال ميلي شروطه.

- تعتقد أن ذلك طلب يتجاوز املعقول. ما قد حدث قد حدث. 
عل������ى أي حال من احلماقة أن يطلب امل������رء الرفاهية في أوقات 

كهذه.
- هذا ما أظنه.

- ال أح������د يري������د أن يكون هنا وال أحد يري������د أن يرحل. رفع 
رأس������ه ونظر إل������ى الصبي خلف النار. ثم نظ������ر إلى الرجل. كان 
بإمكان الرجل رؤية عينيه الصغيرتني تراقبانه على ضوء اللهب. 
ال يعل������م إال الله ما رأته هاتان العينان. نهض لتزويد النار مبزيد 
من احلطب وأعاد جرف اجلمر من األوراق امليتة. تطاير الش������رر 
األحمر مرتعشا قبل أن يتالشى في العتمة التي تلف املكان. شرب 
الرجل العجوز ما تبقى من قهوته ووضع اإلناء أمامه وانحنى نحو 
الن������ار مادا يديه. كان الرج������ل يراقبه. قال: كيف لك أن تعرف لو 

كنت آخر رجل على وجه األرض؟ 
- ال أظن أنك ستعرف ذلك. ستكون أنت ذلك، ليس إال.

- لن يعرف أحد بذلك؟
- ل������ن يكون هن������اك أي فرق. عندما متوت س������يكون ذلك هو 

املصير نفسه الذي مر به غيرك أيضا.
- ال أفه������م كي������ف أنك لم ت������زل على قيد احلي������اة. كيف توفر 

طعامك؟
- ال أعرف.
- ال تعرف؟
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- الناس يعطونني بعض األشياء.
- الناس يعطونك بعض األشياء؟

- نعم.
- لتأكلها؟

- آلكلها. نعم.
- ليس هذا صحيحا.

- لقد فعلت أنت ذلك.
- ال، لم أفعل. هذا ما فعله الصبي.

- هناك أن������اس آخرون في الطريق. أنتما لس������تما الوحيدين 
هنا.

- هل أنت وحيد هنا؟
نظر الرجل العجوز بتحفز وسأله: ماذا تعني؟

- هل يوجد أناس آخرون معك؟
- أي أناس؟
- أي أناس.

- ال يوجد أي أناس معي. ما الذي تتحدث عنه؟
- أنا أحتدث عنك. عن العمل الذي رمبا أنك تقوم به.

لم يرد الرجل العجوز.
- أفترض أنك تريد الذهاب معنا.

- الذهاب معكم؟
- نعم.

- لن تأخذوني معكم.
- ال تريد الذهاب؟
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- لم أكن ألقطع حتى هذه املسافة لكنني كنت جائعا.
- الناس الذين أعطوك الطعام. أين هم؟

- ال يوج����������د أي ن������اس. لق����د كان ذلك من نس������ج اخليال، 
ليس إال.

- ماذا نسج خيالك غير ذلك؟
- أنا في الطريق مثلكما متاما. ال أختلف عنكما.

- هل حقا أن اسمك إيلي؟
- ال.

- ال تريد أن تقول اسمك.
- ال أريد أن أقوله.

- ملاذا؟
- لم أشأ أن أئتمنك عليه. أن تفعل شيئا به. ال أريد أن يتكلم 
أح������د عني. مثل أن يتذك������ر أين كنت أو ماذا قلت عندما كنت في 
مكان ما. أعني أنه ميكن أن تتكلم عني. لكن ال أحد ميكنه القول 
إن ذلك الشخص هو أنا. ميكن أن أكون أي شخص. أظن أنه في 
أوقات كهذه كلما قل الكالم كانت األمور أحس������ن. لو حدث شيء 
وكنا من الناجني وتقابلنا في الطريق فسيكون لدينا شيء نتحدث 

عنه. لكننا لسنا كذلك. لذا ال يوجد ما نتحدث عنه.
- رمبا ال.

- ال تريد أن تقول ذلك أمام الصبي، ليس إال.
- أنت لست ُطعما ملجموعة من قطاع الطرق؟

- أنا لست أي شيء. سأرحل إن أردت ذلك. ميكنني االهتداء 
إلى الطريق. 
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- ال نطلب منك الرحيل.
- لم أر نارا منذ وقت طويل. هذا كل ش������يء. أعيش كحيوان. 
ال تريدون معرفة األش������ياء التي كن������ت أقتات عليها. عندما رأيت 

ذلك الصبي اعتقدت أنني قد مت.
- اعتقدت أنه أحد املالئكة؟

- لم أعرف ماذا كان. لم أتصور أن أرى طفال مرة أخرى. لم 
أعرف أن ذلك س������يحدث. من األفضل أن يكون املرء وحيدا. لذا 
آمل أال يكون ما قلت صحيحا ألن وجود املرء في الطريق مع آخر 
س������يكون ش������يئا مرعبا. لذا آمل أال يكون ذلك صحيحا. سيكون 

الوضع أفضل عندما يرحل اجلميع.
- سيرحلون؟

- من األفضل أن يرحلوا.
- أفضل ملن؟

- للجميع.
- للجميع؟

- بالتأكيد. سيكون اجلميع في وضع أفضل. سيتنفس اجلميع 
بطريقة أسهل.

- من اجليد معرفة ذلك.
- نع������م، من اجليد. عندما يكون اجلميع قد رحلوا أخيرا فلن 
يبقى أحد هنا غير املوت الذي س������تصبح أيام������ه معدودة أيضا. 
س������يكون منتش������را في الطريق هكذا م������ن دون أي عمل ومن دون 
وجود أناس يتس������لى بهم. سيس������أل: أين رحل اجلميع؟ وهذا ما 

ستؤول األمور إليه. ما العيب في ذلك؟
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ف������ي الصباح وقف الرجل والصبي في الطريق يتجادالن حول 
ما س������يعطيانه للرجل العجوز. في النهاية لم يحصل على الكثير. 
أعطياه بعض علب اخلض������راوات والفواكه. أخيرا ذهب الصبي 
إل������ى حافة الطريق وجل������س على الرماد. أدخ������ل الرجل العجوز 
العلب في حقيبته وش������د األربطة. قال الرجل: ينبغي أن تشكره. 

لم أكن ألعطيك أي شيء.
- رمبا ينبغي علّي ذلك ورمبا ال ينبغي.

- ِلَم ال؟
- لم أكن ألعطيه من متاعي.

- أنت ال تكترث إن جرحت مشاعره؟
- هل سيجرح ذلك مشاعره؟

- ال. لم يفعل ذلك من أجل هذا.
- ِلَم فعل ذلك؟

نظ������ر إلى الصبي ونظ������ر إلى الرجل العج������وز وقال: لن تفهم 
ذلك. لست متأكدا إن كنت أنا نفسي أفهم ذلك.

لم يرد الرجل العجوز. التفت حوله.
- لن تتمنى لنا التوفيق أيضا، أليس كذلك؟ قال الرجل.

- ال أعرف ماذا ميكن أن يعني ذلك. كيف ميكن معرفة شكل 
التوفيق. من ميكنه أن يعرف شيئا كهذا؟

ثم افترقوا، كل في س������بيله. عندم������ا نظر وراءه كان الرجل 
العج������وز قد بدأ املس������ير وهو يحمل عص������اه ويتلمس طريقه 
متماي������ال ببطء في الطريق من خلفهم������ا مثل بائع متجول في 
أح������د كتب القصص م������ن الزمن الغ���ابر، وقد اس������وّد وانحنى 
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وهزل وقريبا س������يغيب إلى األبد. لم ينظر الصبي إلى اخللف 
على اإلطالق.

في فترة مبكرة من العصر فرش������ا املشمع في الطريق وجلسا 
وتناوال غداء باردا. كان الرجل يراقب الصبي. بادره س������ائال: أال 

تتكلم؟
- نعم.

- لكنك لست سعيدا.
- أنا بخير.

- عندما ينفد طعامنا سيكون لديك مزيد من الوقت للتفكير 
في ذلك.

ل������م يرد الصبي. تناوال الطعام. نظر خلفه إلى أعلى الطريق. 
بع������د برهة قال: أعرف ذلك. لكنني لن أتذكر ما حدث بالطريقة 

نفسها التي تتذكره بها أنت.
- رمبا ال.

- لم أقل إنك كنت مخطئا.
- حتى لو فكرت في ذلك.

- ال بأس.
- نعم، قال الرجل. لنر. ليس������ت هناك أخبار سارة كثيرة في 

الطريق. في أوقات كهذه.
- ينبغي أال تسخر منه.

- حسنا.
- سيواجه املوت.

- أعرف ذلك.
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- هل ميكننا الذهاب اآلن؟
- نعم، قال الرجل. نستطيع الذهاب.

في الليل أفاق في العتمة القارس������ة وقد انتابه الس������عال وظل 
يس������عل حتى برد صدره. مال نحو الن������ار ونفخ في اجلمر ووضع 
املزيد من احلطب قبل أن ينهض ويتمش������ى بعيدا عن املخيم في 
حدود املس������افة الت������ي أنارها الضوء القادم م������ن اللهب. جثا بني 
األوراق اجلاف������ة والرماد والبطانية ملفوفة حول كتفيه وبعد فترة 
بدأ الس������عال يخ������ف. فكر في الرجل العج������وز املوجود هناك في 
مكان ما. كان يأمل أن الصبي قد خلد للنوم من جديد. ظل جاثيا 
في املكان وهو يتنفس ببطء ويداه على ركبتيه. قال: سأموت. قل 

لي كيف أفعل ذلك.
٭ ٭ ٭ 

في اليوم التالي ش������قا طريقهما حتى حلول الظالم تقريبا. لم 
يتمكن من العثور على مكان آمن إليقاد النار. عندما رفع السخان 
من العربة ش������عر بأنه خفيف. جلس وأدار الصمام لكن الصمام 
كان مفتوحا. أدار الزر الصغير للش������علة لكن لم يحدث أي شيء. 
انحنى وأصغى. حاول إدارة كال الصمامني من جديد بتوليفاتهما 
املختلفة. كان اخلزان فارغا. قرفص ويداه مشبوكتان في قبضة 
على جبهته وعيناه مغلقتان. بعد برهة رفع رأس������ه وجلس هناك 

يحملق في البرد والغاب الذي غشيته الظلمة.
تناوال عشاء باردا مكونا من خبز الذرة والفاصوليا والنقانق. 
س������أله الصبي: كيف أصبح اخلزان فارغا بهذه الس������رعة؟ لكنه 

اكتفى بالقول: إن ذلك ما حصل.
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- لقد قلت إنه سيكفي عدة أسابيع.
- أعرف ذلك.

- لكن لم ميض سوى بضعة أيام.
- لقد كنت مخطئا.

تناوال الطعام بصمت. بعد برهة قال الصبي: لقد نس������يت أن 
أغلق الصمام، أليس كذلك؟

- هذه ليست غلطتك. كان علّي التأكد من ذلك.
وضع الصبي طبقه على املشمع ونظر جانبا.

- إنها ليس������ت غلطت������ك. كان ينبغي إغ������الق الصمامني. كان 
ى الفتيلة بالش������ريط لكي ال تسرب الوقود وأنا لم  يفترض أن تُغطَّ

أفعل ذلك. إنها غلطتي. لم أخبرك بذلك.
- لم يكن هناك أي شريط، أليس كذلك؟

- إنها ليست غلطتك.
تابعا س������يرهما بخطوات ثقيلة وقد هزل جسداهما واتسخا 
كمدمن������ي األزقة. لفا نفس������يهما ببطانياتهما ف������ي مواجهة البرد 
وأنفاس������هما تتصاعد وهما يش������قان طريقهما عبر أكوام الرماد 
الس������وداء الناعمة. عبرا السهل الس������احلي العريض حيث ألقت 
الرياح الس������رمدية بهما في خضم غيوم م������ن الرماد ليبحثا عن 
أي ملجأ يجدانه، س������واء كان منزال أو مزرعة للحيوانات أو حتت 
جس������ر على جانب الطريق. كانا يلفان بطانياتهما حول رأسييهما 
وبدت سماء الظهيرة السوداء مثل زنزانات اجلحيم. ضم الصبي 
ال������ذي نخ��ر البرد عظمه إليه وق�����ال له: ال تيأس. س������نكون على 

ما يرام.
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تش������كلت األخاديد في األراضي املمت������دة وبدت عارية قاحلة. 
انتش������رت عظام املخلوقات امليتة ف������ي الطمي، وظهرت أكوام من 
القمامة التي ال ميكن متييزها. أطلت البيوت الريفية وقد اختفى 
طالؤها، وانفكت األلواح اخلشبية عن جدرانها وسقطت أرضا. 
كان كل ه������ذا خاليا من الظل وم������ن أي مالمح. انحدرت الطريق 
عب������ر غابة من الكرمة والحت تخوم تطفو فيها س������يقان القصب 
على امل������اء. من وراء احلقول خيم الضب������اب الكئيب فوق األرض 
والس������ماء على حد س������واء. في وقت متأخر من فترة العصر بدأ 
الثلج يتس������اقط. تابعا سيرهما واملشمع من فوقهما وحبات الثلج 

تهسهس على سطح املشمع.
لم ينم إال قليال منذ عدة أسابيع. عندما استيقظ في الصباح 
لم يكن الصبي موجودا. جلس واملس������دس في يده ثم وقف وبحث 
عنه لكنه لم يظهر للعيان. ارتدى حذاءه ومتشى إلى حافة الغابة. 
بدا الفجر الكئيب في املش������رق وبدأت الشمس الغريبة ظهورها 
البارد. رأى الصبي آتيا وهو يجري عبر احلقول. صرخ: أبي ثمة 

قطار في الغاب.
- قطار؟

- نعم.
- قطار حقيقي؟

- نعم. تعال.
- لم تذهب إليه، أليس كذلك؟

- نعم لم أذهب، إنه على مسافة قريبة فقط. تعال لنرى.
- ال يوجد أحد هناك؟
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- ال. ال أظن ذلك. جئت آلخذك إلى هناك.
- هل يوجد محرك؟

- نعم، محرك سوالر ضخم.
عبرا احلقول ودخال الغاب من اجلهة البعيدة. انحدرت السكة 
احلديد م������ن األراضي الزراعية من عل������ى مرتفع بجدار منحدر 
وشقت طريقها عبر الغاب. كان القطار يعمل بالسوالر والكهرباء 
وكان يس������حب ثماني مقطورات م������ن الفوالذ املقاوم للصدأ. أخذ 

الصبي من يده وقال: لنجلس ونراقب الوضع فقط.
جلسا على اجلسر وانتظرا هناك. لم يتحرك أي شيء. ناول 

املسدس للصبي. قال الصبي: خذه أنت يا أبي.
- ال. لم نتفق على ذلك. خذه.

أخذ املس������دس وجلس بعد أن وضعه في حضنه. نزل الرجل 
من جهة اليمني ووقف ينظر إلى الطريق عبر الس������كة إلى اجلهة 
األخرى وسار مبحاذاة املقطورات. عندما وصل إلى آخر مقطورة 
أومأ للصبي باملجيء فنهض الصبي ووضع املسدس في حزامه.

كان كل ش������يء مغطى بالرماد، وكانت املم������رات تعج بالقمامة 
واحلقائب مفتوحة على املقاعد حيث أُنزلت من اخلزائن العلوية 
ونهبت منذ زمن بعيد. في مقطورة املطبخ وجد رزمة من األطباق 
الكرتونية فنفخ الغبار عنها ووضعها داخل سترته، وكان هذا كل 

ما عثر عليه.
- كيف وصل إلى هنا يا أبي؟

- ال أعرف. أتصور أن ش������خصا ما كان يتجه به جنوبا. أعني 
مجموعة من األشخاص. رمبا نفد الوقود منهم في هذا املكان.
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- هل مضى على وجوده هنا فترة طويلة؟
- نعم. أعتقد ذلك. منذ فترة طويلة جدا.

تفحصا آخر املقطورات ثم تقدما إلى القطار وتس������لقا الدرج 
إل������ى املمر الضيق. بدا الصدأ وقش������ر الدهان. اندفعا إلى داخل 
مقصورة القيادة ونفخ الرماد عن مقعد الس������ائق وأجلس الصبي 
أمام لوحة الس������يطرة. كانت لوحة بسيطة جدا. كل ما في األمر 
كان دف������ع عصا ناقل الس������رعة إلى األمام. أصدر صوتا يش������به 
صوت القطار وصوت بوق محرك الس������والر لكنه لم يكن متأكدا 
إن كان ذل������ك يعني ش������يئا للصبي. بعد برهة نظ������را عبر الزجاج 
املتس������خ بالوحل إلى حيث انعطفت الس������كة في بقايا األعشاب. 
إذا كان������ا رأيا عوالم مختلفة فما عرفوه من قبل لم يختلف عنها، 
حيث سيقبع القطار في ذلك املكان ويتحلل ببطء إلى األبد، ولن 

يتحرك قطار آخر في هذا العالم مرة أخرى وإلى األبد.
- هل ميكننا الذهاب يا أبي؟

- نعم. بالتأكيد ميكننا الذهاب.
بدآ يصادفان من وقت إل������ى آخر أكواما صغيرة من احلجارة 
على جانب الطريق. كانت هذه إش������ارات في لغة الغجر، عالمات 
الضياع ملن يأت������ي بعدهم. كانت األولى التي رآها منذ زمن وهي 
ش������ائعة في مناطق الش������مال، وتؤدي إلى أمكنة بعيدة عن املدن 
املنهوبة واملنكوبة، وتش������كل رسائل لألحباب الذين تاهوا وهلكوا. 
عندئ������ذ كانت املتاجر قد نهبت وانتش������رت اجلرمية في كل مكان 
في البالد. وأضحى العالم بعد ذلك وطنا لرجال يأكلون أطفالك 
أمام عينيك، وأصبحت املدن نفس������ها حتت س������يطرة مجموعات 
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من اللصوص مسودي الوجوه يتوارون في اخلراب ويخرجون من 
بني احلطام بأسنان وعيون بيضاء، حاملني علبا للطعام اتشحت 
بالس������واد وال ميكن متييزها في شباك من النايلون مثل متسوقني 
في متاجر اجلحيم. تطاير املسحوق األسود الناعم عبر الشوارع 
مثل س������ائل الرخويات الذي يتمدد في قاع احمليط، وتسلل البرد 
وحل الظالم مبكرا ونزل الكناسون إلى الوديان الضيقة املنحدرة 
مبصابيحهم اليدوية وم������روا باملغارات في الرماد املنجرف الذي 
أطبق من ورائهم على كل ش������يء بصمت مثل صمت العيون. غرق 
احلجيج في الطرق وس������قطوا وهلك������وا، ودارت األرض اجلرداء 
املكفنة متجاوزة الشمس، وعادت مرة أخرى غير مطروقة وغير 
الفت������ة للنظر مثل مدار عالم مش������ابه غير مع������روف في الظلمة 

الغابرة في األعلى.
قبل وصولهما إلى الس������احل بوق������ت طويل كانت متاجرهم قد 
اختفت متاما. كانت املناطق الريفية قد دمرت ونهبت منذ سنني 
ولم يجدوا أي شيء في املنازل واملباني على جانب الطريق. وجد 
دليال للهاتف في محطة للوقود وكتب اس������م البلدة على اخلارطة 
الت������ي بحوزتهما بقلم من الرصاص. جلس������ا عل������ى احلاجز أمام 
املبنى وأكال البس������كويت وبحثا عن البل������دة على اخلارطة لكنهما 
ل������م يجداها. بحث في أجزاء اخلريطة مرة أخرى. أخيرا أش������ر 
للصب������ي إليها. كانا على بعد خمس������ني مي������ال تقريبا غرب املكان 
الذي ظنا أنهما فيه. رس������م أش������كاال كاريكاتيرية على اخلارطة. 
قال: ها نحن هنا. تابع الصبي املسار إلى البحر بإصبعه. سأل: 

كم سنحتاج من الوقت للوصول إلى هناك؟
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- أسبوعني أو ثالثة.
- هل لونه أزرق؟

- البحر؟ ال أعرف. كان كذلك.
أوم������أ الصبي برأس������ه. جلس ينظ������ر إلى اخلريط������ة والرجل 
يراقبه. تصور أنه يعرف ما كان يشغل الصبي. لطاملا انكب على 
اخلرائ������ط في طفولته وهو يؤش������ر إلى البل������دة التي عاش فيها. 
متاما كما كان يجد أرقام عائلته في دليل الهاتف. هم أنفس������هم 
بني اآلخرين وكان كل ش������يء في مكانه. لقد كان وجودهما مبررا 

في ذلك العالم. قال: هيا. ينبغي أن نتابع املسير.
ف������ي وق������ت متأخر من فت������رة العصر بدأ املط������ر يهطل . تركا 
الطريق وسلكا ممرا ترابيا عبر أحد احلقول وأمضيا ليلتهما في 
س������قيفة. كانت أرضية السقيفة من األس������منت وكان في الطرف 
البعيد بعض البراميل الفارغة. دّعم األبواب بهذه البراميل وأوقد 
نارا على األرضية وصنع س������ريرين من الصناديق الكرتونية. ظل 
املطر يطقطق طوال الليل على السطح الفوالذي فوق رأسييهما. 
عندم������ا أفاق كان������ت النار قد خمدت وكان البرد ش������ديدا. جلس 

الصبي وهو يلف نفسه بالبطانية.
- ما األمر؟

- ال شيء. حلمت حلما سيئا.
- مباذا حلمت؟

- ال شيء.
- هل أنت بخير؟

- ال.
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وضع ذراعيه حوله وضمه إليه وقال: هون عليك.
- لقد كنت أبكي لكنك لم تستيقظ.
- أنا آسف. لقد كنت مرهقا جدا.

- كنت أعاني في احللم.
عندم������ا أفاق ف������ي الصباح كان املطر قد توق������ف. أصغى إلى 
س������قوط املاء البطيء. قلب ردفيه على األس������منت الصلب ونظر 
إلى اخلارج عبر احل������واف إلى املناطق الريفية الرمادية. لم يزل 
الصبي نائما. تس������اقط املاء مكونا ب������ركا صغيرة على األرضية. 
ظهرت فقاعات صغيرة وانزلقت قبل أن تتالشى من جديد. في 
بلدة في ق������اع اجلبل كانا قد قضيا ليلتهما في مكان كهذا املكان 
وأصغيا إلى صوت املطر. كان هناك متجر تقليدي مبنضدة سوداء 
من الرخام وكراس������ي من الكروم مبقاعد بالستيكية ممزقة وقد 
رتقت بش������رائط للكهرباء. لقد نهبت الصيدلية ولكن من الغريب 
أن املتجر نفس������ه بقي كامال كما كان. بقيت األجهزة اإللكترونية 
الثمينة قابعة عل������ى رفوفها من دون أي عبث بها. وقف يتفحص 
املكان حيث بدت أش������ياء متنوع������ة وأدوات صغيرة. ما هذه؟ أخذ 
الصبي من يده وقاده إلى اخلارج. لكن الصبي كان قد رأى الرأس 
البشري اجلاف القابع حتت اجلرس الدائري عند طرف املنضدة 
بقبعته وعينيه اجلافتني اللتني اس������تدارتا بحزن إلى الداخل. هل 
هذا ما حلم به الصبي؟ ال، لم يفعل. نهض وجثا ونفخ في اجلمر 

وسحب أطراف األلواح احملترقة وأشعل النار.
- ثمة أناس طيبون آخرون. هذا ما قلته أنت.

- نعم.
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- إذن أين هم؟
- إنهم مختبئون.
- ممن يختبئون؟

- من بعضهم البعض.
- هل ثمة الكثير منهم؟

- ال نعرف.
- لكن ثمة بعضا منهم.

- بعضا منهم. نعم.
- هل ذلك صحيح؟
- نعم. إنه صحيح.

- لكن من املمكن أال يكون صحيحا.
- أعتقد أنه صحيح.

- حسنا.
- أنت ال تصدقني.

- بل أصدقك.
- حسنا.

- إني أصدقك دائما.
- ال أظن ذلك.

- بل أصدقك. ينبغي علّي فعل ذلك.
نزال من جديد إلى الطريق الرئيسية عبر الوحل حيث فاحت 
رائح������ة التراب والرماد في املطر. ظهرت مياه داكنة في مصرف 
على جانب الطريق يس������تقبل املاء م������ن قناة معدنية حتت األرض 
ويصب في بركة. كان هناك غزال من البالس������تيك قد نصب في 
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الساحة. في وقت متأخر من اليوم التالي دخال بلدة صغيرة حيث 
خطا ثالثة رجال من وراء ش������احنة ووقفوا في الطريق أمامهما. 
كان������وا يعانون الهزال في ثي������اب رثة ويحملون مواس������ير بأطوال 
مختلفة. ماذا لديكم في الس������لة؟ صوب املسدس باجتاههم. بقوا 
واقفني. تشبث الصبي مبعطفه ولم ينبس أحد ببنت شفة. وضع 
العرب������ة في األمام مرة أخرى وحتركا إل������ى جانب الطريق. طلب 
م������ن الصبي دفع العربة ومش������ى إلى اخللف واملس������دس مصوب 
باجتاهه������م. حاول أن يبدو مبظهر قات������ل متجول عادي لكن قلبه 
كان ي������دق، وكان يعرف أنه على وش������ك أن تنتابه نوبة الس������عال. 
انحرفا إلى الطريق من جديد ووقفا يراقبان. وضع املسدس في 
حزامه واستدار وأخذ العربة. عند قمة املرتفع نظر خلفه فوجد 
الرج������ال مازالوا واقفني في  املكان نفس������ه. طلب من الصبي أن 
يدفع العربة وخرج عبر س������احة حيث ميكنه رؤية أسفل الطريق 
لك������ن الرجال الثالثة كانوا قد اختفوا. كان الصبي مرعوبا جدا. 

وضع املسدس على املشمع وأخذا العربة وتابعا سيرهما.
كمنا في أحد احلقول حتى املس������اء وهم������ا يراقبان الطريق 
لك������ن أحدا لم يظه������ر. كان البرد ش������ديدا. عندما حل الظالم 
واختفت الرؤية أخذا العربة وتلمس������ا سبيلهما إلى الطريق من 
جديد. أخرج البطانيات ولفا نفسيهما بها وتابعا سيرهما وهما 
يتحسسان األسفلت حتت وقع أقدامهما. بدأت إحدى عجالت 
العربة تصدر صريرا متقطعا، لكن لم يكن لديهما شيء يفعالنه 
حلل هذه املشكلة. شقا طريقهما بضع ساعات ثم تخبطا عبر 
األغصان عل������ى جانب الطريق ورق������دا يرجتفان مرهقني على 
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األرض الب������اردة حيث ناما حتى طل������وع النهار. عندما أفاق كان 
يشعر باملرض.

أصيب باحلمى وكمنا في الغاب مثل أناس مطاردين. لم يجدا 
مكان������ا إليقاد النار ولم يعثرا عل������ى مكان آمن. جلس الصبي بني 
أوراق الشجر وهو يراقبه. كادت عيناه تدمع. هل ستموت يا أبي؟ 

هل ستموت؟
- ال. أنا مريض، ليس إال.

- إني خائف جدا.
- أعرف ذلك. ال تقلق. سأحتسن. سترى ذلك.

٭ ٭ ٭ 
أش������رقت أحالمه وعاد العالم املت������واري. ظهر األقارب الذين 
ماتوا من������ذ زمن بعيد مهندمني وألقوا عليه نظرات نفيس������ة. لم 
ينبس أحد ببنت ش������فة. فكر في حياته. منذ زمن بعيد جدا كان 
يوم������ا رماديا في مدينة أجنبية حيث وق������ف على النافذة وراقب 
الشارع في األسفل. أضاء من خلفه على طاولة خشبية مصباحا 
صغيرا. بدت كتب وأوراق على الطاولة. كان املطر قد بدأ يهطل 
وظهرت قطة في الزاوية ثم استدارت وعبرت الرصيف وربضت 
حتت سقيفة املقهى. جلست امرأة على طاولة ورأسها بني يديها. 
بعد ذلك بس������نوات كان قد وقف عل������ى ركام ألطالل مكتبة حيث 
استقرت الكتب املسودة في برك من املاء، وكانت الرفوف مقلوبة 
رأسا على عقب. تناثر بعضها على الفراش باآلالف في صفوف 
بعضها فوق بع������ض. التقط أحد الكتب وقلب بإبهامه الصفحات 
املنتفخ������ة الثقيلة. لم يكن ليفكر في قيمة أصغر األش������ياء بعيني 
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منظار عالم مستقبلي. لقد أدهش������ه أن الفراغ الذي مألته هذه 
األش������ياء كان مجرد تصور. س������قط الكتاب من يده وألقى نظرة 
أخيرة إلى املكان قبل أن يخرج شاقا طريقه إلى الضوء الرمادي 

القارس.
خ������الل ثالثة أو أربع������ة أيام لم ينم إال قليال. أيقظه الس������عال 
املؤل������م بصفيره املزعج. أنا آس������ف، قال للظلمة التي ال ترحم. ال 

بأس، رد الصبي.
٭ ٭ ٭ 

أش������عل املصباح الزيتي الصغي������ر ووضعه على صخرة ثم نهض 
وأخذ يشق طريقه عبر أوراق الشجر وهو يلف نفسه بالبطانيات. 
هم������س الصبي له بأال يذهب. رد:  ملس������افة قصي������رة فقط. ليس 
بعيدا. سأس������معك إن ناديتني. إذا ما انطفأ املصباح لن يس������تطيع 
العثور على طريق العودة. جلس بني أوراق الش������جر في أعلى التل 
وتأمل العتمة. لم ير شيئا وكانت الرياح ساكنة. في املاضي عندما 
كان ميش������ي بالطريقة نفس������ها ويجلس متفحصا األراضي املمتدة 
بطيفه������ا املرئي الباهت حيث القمر التائه يتعقب احلطام العاري. 
كان أحيانا يرى بصيصا من الضوء، خافتا ال ش������كل له في الظلمة 
عب������ر أحد األنه������ار، أو عميقا في األجزاء املس������ودة من مدينة قد 
احترقت. في الصباح كان أحيانا يعود باملنظار ويرنو نحو األراضي 

الريفية بحثا عن أي مصدر لدخان لكن دائما دون جدوى.
كان يق������ف على حافة حقل ش������توي بني عتاة الرجال. وهو في 
س������ن ابنه ورمبا أكبر بقلي������ل. كان يراقبهم وهم ينبش������ون باطن 
األرض الصخرية باملعاول واجلرافات ويخرجون إلى النور جمعا 
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ضخما من األفاعي يضم مائة تقريبا ُجمعت هناك لدفء يلفهم 
جميعا. بدأت أجس������امها الكس������ولة املنتفخة تتح������رك ببطء في 
الضوء الس������اطع البارد مثل أمعاء حي������وان ضخم تتعرض لضوء 
النه������ار. صب الرج������ال البنزين عليها وحرقوه������ا حية؛ كونهم ال 
ميلكون عالجا للش������ر نفسه بل فقط لصورته كما تخيلوها. تلوت 
األفاعي احملترقة بش������كل مرعب وزحفت بعضها مش������تعلة عبر 
أرضية املغارة لتنير زواياها املظلمة. ومبا أنها ال تنطق لم تصدر 
أي صرخات من األلم، وشاهدها الرجال حتترق وتتلوى وتتفحم 
بصم������ت مطبق قبل أن يفترقوا بهدوء في الش������فق الش������توي، كل 

منهم يحمل أفكاره للذهاب إلى املنزل وتناول عشائه.
ف������ي إحدى الليال������ي أفاق الصبي من حلم لم يش������أ أن يخبره 

عنه.
- لست مجبرا أن تخبرني، قال الرجل. ال بأس في ذلك.

- إنني خائف.
- كل شيء على ما يرام.
- ال، ليس األمر كذلك.

- إنه مجرد حلم.
- إنني خائف جدا.

- أعرف ذلك.
نظر الصبي جانبا. ضمه الرجل إليه وقال: أصغ إلي.

- ماذا؟
- عندم������ا تكون أحالمك م������ن عالم لم يوج������د أصال، أو من 
عالم لن يوجد أصال، وتصبح س������عيدا مرة أخرى فس������تكون قد 
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استس������لمت. هل تفهم ذلك؟ وأنت ال ميكن أن تستسلم. لن أدعك 
تفعل ذلك.

٭ ٭ ٭ 

عندما تابعا مس������يرهما من جديد كان يش������عر بضعف شديد 
وأصب������ح قلبه مع كل ه������ذه األحاديث املوجهة إل������ى الصبي أكثر 
ضعفا مما كان عليه منذ س������نوات عدة. كان يعاني من اإلس������هال 
ويتكئ على يد العربة. نظر إلى الصبي بعينيه الغائرتني املنهكتني. 
ظهرت بينه وبني الصبي مس������افة جديدة كان يش������عر بها. خالل 
يوم������ني وصال إلى منطقة تعرضت حلرائق ضخمة تركت وراءها 
أمياال م������ن األرض احملروق������ة. كانت طبقة الرم������اد في الطريق 
بعمق عدة بوصات وكان م������ن الصعب دفع العربة. كانت الطبقة 
األس������فلتية قد ارتخت حتت وطأة احلرارة ث������م ثبتت من جديد. 
اتكأ على يد العربة ونظر أمامه مس������افة طويلة. بدت األش������جار 
النحيل������ة مطروحة أرضا وحتولت قن������وات املاء إلى وحل رمادي، 

وبدا املشهد كأرض قش قد تفحمت. 
بع������د تقاطع للطرق في تلك الب������راري بدآ يصادفان ممتلكات 
ملس������افرين تركوها في الطريق منذ زم������ن بعيد مبا فيها صناديق 
وحقائب. تعرضت كل األشياء للذوبان واسودت. فقدت احلقائب 
البالستيكية القدمية شكلها بفعل احلرارة. وبدت آثار في مناطق 
متفرقة ألشياء نزعها الزبالون من القار الذائب. بعد مسافة ميل 
واحد بدآ يصادفان جثث املوتى حيث غاصت بعض األجسام إلى 
املنتصف في الطبقة األس������فلتية وقد تشبث بعضها ببعض بأفواه 
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صارخة. وضع يده على كتف الصبي وقال له: امسكني من يدي. 
ال أظن أنه ينبغي أن ترى ذلك. ما تضعه في رأس������ك يبقى  إلى 

األبد.
- ال بأس يا أبي.

- ال بأس؟
- إنها موجودة هناك منذ فترة.

- ال أريدك أن تنظر إلى هذه األشياء.
- لكنها ستبقى هناك.

توق������ف واتكأ عل������ى العربة. نظر إلى الطري������ق ثم إلى الصبي 
مستغربا ألنه لم تبدو عليه عالمات القلق.

 قال الصبي: لنتابع سيرنا، ليس إال.
- نعم. حسنا.

- كانوا يحاولون الهروب، أليس كذلك يا أبي؟
- نعم. كانوا كذلك.

- ملاذا لم ينحرفوا عن الطريق؟
لم يكن في مقدورهم ذلك. كانت النيران تلتهم كل ش������يء من 
حولهم. شقا طريقهما من بني اجلثث املتفحمة حيث امتد اجللد 
األسود على العظام وانفلقت وجوهها وغارت في جماجمها مثل 
ضحايا سقطوا في عملية كنس مروعة، عملية مرت بهم بصمت 
عب������ر ذلك املمر بني أكوام الرماد حيث اس������تقروا وإلى األبد في 

القار البارد اللزج.
مرا عبر موقع لقرية صغيرة بجانب الطريق أتت النيران عليها 
بالكام������ل. بدت بعض اخلزانات املعدني������ة وبعض أنابيب املداخن 
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املنتصبة وقد اس������ود قرميدها. الحت ب������رك رمادية من الزجاج 
الذائب في القنوات، وانتش������رت األس������الك العارية في خيوطها 
الصدئة ملس������افة أمي������ال على حافة الطريق. كان يس������عل في كل 
خطوة خطاها. الحظ أن الصبي يراقبه. لقد كان الرجل حقا هو 

ما اعتقده الصبي. هل ينبغي أن يكون األمر كذلك؟
جلس������ا في الطريق وتناوال ما تبق������ى من اخلبز املقلي اجلاف 
كأنه بس������كويت وآخر علبة من حلم السمك. فتح علبة من اخلوخ 
املجفف وتناوبا في تناولها. رفع الصبي العلبة عاليا وشرب آخر 
ما تبقى من عصيرها ثم جلس والعلبة في حضنه ومرر س������بابته 

في محيطها من الداخل ثم مص إصبعه.
- احذر من أن جترح إصبعك، قال الرجل.

- أنت تقول ذلك دائما.
- أعرف ذلك.

راقبه وهو يلعق غطاء العلبة بحذر بالغ. مثل قطة تلعق خيالها 
في مرآة. توقف عن مراقبتي، قال الصبي.

- حسنا.
- ثنى غطاء العلبة ووضعها في الطريق أمامه. س������أل: ماذا؟ 

ما األمر؟
- ال شيء.

- أخبرني. 
- أعتقد أن أناسا يتبعوننا.

- ذلك ما فكرت فيه.
- ذلك ما فكرت فيه؟
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- نعم. ذلك ما توقعت أن تقوله. ماذا تريدني أن أفعل؟
- ال أعرف.
- ما رأيك؟

- لنرحل من هنا. ينبغي أن نخفي القمامة.
- ألنهم سيظنون أن لدينا الكثير من الطعام.

- نعم.
- وسيحاولون قتلنا.

- لن يقتلونا.
- رمبا يحاولون ذلك.

- نحن بخير.
- حسنا.

- أرى أنه ينبغي أن نكمن بني األعشاب لهم. لنرى من هم.
- وكم عددهم؟

- وكم عددهم. نعم.
- حسنا.

- إذا كان بإمكانن������ا عبور اجلدول فسنس������تطيع الصعود على 
املنحدرات الصخرية ومراقبة الطريق من هناك.

- حسنا.
- سنجد مكانا.

نهضا وكوما بطانياتهما في العربة. خذ العلبة، قال الرجل.
٭ ٭ ٭ 

كان الش������فق الطويل يقترب من املغيب قبل أن يقطع الطريق 
اجلدول. تخبطا فوق اجلس������ر ودفعا العربة عبر الغاب في بحث 
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عن مكان لتركها بحيث تتوارى عن األنظار. وقفا ينظران خلفهما 
إلى الطريق في الغسق.

- ماذا لو وضعنا العربة حتت اجلسر؟ قال الصبي.
- ماذا لو نزلوا إلى هناك من أجل املاء؟

- كم تعتقد أنهم يبعدون عنا؟
- ال أعرف.

- بدأت الظلمة تنتشر تدريجيا.
- أعرف ذلك.

- ماذا لو مروا في الظالم؟
- لنبحث عن مكان حيث ميكننا املراقبة. لم يزل هناك مجال 

للرؤية.
 خبآ العربة وصعدا املنحدر املائل بني الصخور وهما يحمالن 
بطانياتهما وكمنا حيث ميكنهما رؤية الطريق من بني األش������جار 
ملس������افة نصف ميل تقريبا. كانا في مأمن م������ن الرياح حيث لفا 
نفس������يهما بالبطانيات وتناوبا املراقبة، لكن بعد برهة استس������لم 
الصبي للنوم. كاد هو اآلخر يستسلم للنوم لكنه أفاق عندما رأى 
جس������ما يظهر في أعلى الطريق ويقف هن������اك. بعد فترة وجيزة 
ظهر جس������مان آخران ثم رابع. وقفوا وجتمعوا ثم تابعوا سيرهم. 
وج������د صعوبة في متييزهم في الغس������ق العميق. تصور أنهم رمبا 
يتوقفون قريبا ومتنى لو أنه������م يجدون مكانا بعيدا عن الطريق. 
إذا ما توقفوا عند اجلس������ر فس������تكون ليلتهم طويلة باردة. نزلوا 
الطريق وقطعوا اجلس������ر. كانوا ثالث������ة رجال وامرأة. كانت املرأة 
تتهادى في مشيتها ومع اقترابها تبني له أنها كانت حامال. حمل 
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الرجال حقائب على ظهورهم وحمل������ت املرأة حقيبة صغيرة من 
القماش، كان مظهرهم تعيس������ا بش������كل ال يتص������وره عقل، وكانت 
أنفاسهم تنفث البخار ببطء، عبروا اجلسر وتابعوا مسيرهم في 
الطريق حيث تالش������وا الواحد تلو اآلخر ف������ي الظلمة التي كانت 

تنتظرهم.
قضي������ا ليلة طويل������ة وعندما أصبح النور كافي������ا للرؤية نهض 
ولف بطانية حول نفسه وبدأ ميشي ثم توقف لينظر إلى الطريق 
في األس������فل. بدت الغابة اجلرداء رمادي������ة واحلقول مقفرة من 
ورائها. الحت أشكال متموجة ألحواض قدمية لم تزل تبدو باهتة 
للعيان. رمبا كانت أحواض������ا للقطن. كان الصبي نائما. نزل إلى 
حي������ث العربة وأحضر اخلارطة وقارورة امل������اء وعلبة للفواكه من 
كمية الطعام القليلة التي مازالت لديهما ثم عاد وجلس يتفحص 

اخلارطة وهو يلف نفسه بالبطانيات.
- أنت دائما تتصور أننا قطعنا مسافة أطول مما قطعنا فعال.

حرك إصبعه. هنا إذن.
- أكثر من ذلك.

- هنا.
- حسنا.

طوى اخلارطة بصفحاتها البالية وقال: حسنا.
جلسا ينظران إلى الطريق من بني األشجار.

هل تعتقدون أن آباءك������م يقومون باملراقبة؟ أم أنهم يرهقونكم 
ف������ي دفاتر حس������اباتهم؟ ضد م������اذا؟ ليس ثمة دفتر للحس������ابات 

وآباؤكم موتى في باطن الثرى.
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حتولت الغابات املمتدة من أشجار الصنوبر إلى أشجار البلوط 
والصنوبر وأش������جار املغنولية. كانت األشجار ميتة مثل أي شيء 
آخر. التقط إحدى أوراق الش������جر الثقيل������ة وفركها بيده جاعال 

إياها مسحوقا ناعما نزل من بني أصابعه.
كانا في الطريق مع بداية اليوم التالي. وكانا قد قطعا مسافة 
طويلة عندما شد الصبي كم إزاره فتوقفا. عال خيط من الدخان 

من داخل الغاب أمامهما فوقفا يراقبان.
- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟
- رمبا ينبغي أن نلقي نظرة.

- لنتابع مسيرنا، ليس إال.
- ماذا لو كانوا يسيرون في الطريق نفسها؟

- إذن. رد الصبي.
- سنتركهم وراءنا. أريد معرفة من هم.

- ماذا لو كان جيشا؟
- إنها نار صغيرة، ليس إال.

- ِلَم ال ننتظر هكذا؟
- ال ميكنن������ا االنتظ������ار. نحن بال طعام تقريب������ا. علينا متابعة 

املسير.
تركا العرب������ة في الغابة بعد أن تفح������ص دوران العجالت في 
األس������طوانة. وقفا يصغي������ان. جتمد الدخان عمودي������ا في الهواء 
الساكن. خلت األشياء من أي حراك. صارت أوراق الشجر ناعمة 
بفعل األمطار األخيرة ول������م تصدر أي صوت حتت وقع األقدام. 
استدار ونظر إلى الصبي. بدا على وجهه الصغير املتسخ اخلوف 
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الش������ديد. دارا ح������ول النار عن بعد والصبي ميس������ك بيده. كمن 
الرج������ل واضعا ذراعه حول الصب������ي وأصغيا فترة طويلة. همس 

له: أظن أنهم رحلوا.
- ماذا؟

- أظنهم رحلوا. رمبا كانوا يراقبوننا.
- ميكن أن يكون ذلك فخا يا أبي.

- حسنا. لننتظر قليال.
انتظرا بعض الوقت. كان بإمكانهما رؤية الدخان بني األشجار. 
بدأت الرياح حترك أعلى األعشاب امليتة وغيَّر الدخان اجتاهه. 
كان بإمكانهما ش������م رائحة الدخان ورائحة طعام على النار. قال 

الرجل: لنقم بالدوران.
- هل ميكنني مسك يدك؟
- نعم. طبعا ميكنك ذلك.

كان الغاب يتكون من جذوع محروقة، ليس إال. لم يريا شيئا. 
قال الرجل: أظن أنهم رأونا. أظنهم رأونا وهربوا. رأوا أننا نحمل 

سالحا.
- تركوا طعامهم على النار؟

- نعم.
- دعنا نلق نظرة.

- أنا خائف جدا يا أبي.
- ال يوجد أحد هنا. ال داعي للخوف.

تقدم������ا إلى داخل البقعة اخلالية الصغيرة والصبي متش������بث 
بيده. لقد أخذوا كل ش������يء معهم فيما عدا الشيء األسود املثبت 
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بس������يخ فوق اجلم������ر. كان واقفا يتفقد احملي������ط من حوله عندما 
اس������تدار الصبي ودفن وجهه بني يديه ف������ي اجلهة املقابلة. نظر 
بس������رعة ليرى ماذا حدث. سأله: ما األمر؟ ما األمر؟ هز الصبي 
رأس������ه. صاح: آه، أبي. اس������تدار ونظر مرة أخرى. ما رآه الصبي 
كان طفال بشريا يشوى مفصول الرأس ومنزوع األمعاء وقد ثبت 
على السيخ فوق اجلمر. انحنى وحمل الصبي واجته نحو الطريق 

وهو يضمه بحرارة. ثم همس: إني آسف. إني آسف.
٭ ٭ ٭ 

ل������م يكن يعرف إن كان الصبي س������يتكلم من جديد. خيما عند 
أح������د األنهار وجل������س بجانب النار يصغي للم������اء وهو يجري في 
الظلم������ة. لم يكن هذا مكان������ا آمنا ألن ص������وت النهر غطى على 
غيره من األصوات، لكنه رأى أن ذلك سوف يبهج الصبي. تناوال 
م������ا تبقى من طعامهما وجلس يتفح������ص اخلارطة. قاس الطريق 
بخيط ونظر إليه ثم قاس������ها مرة أخ������رى. لم تزل الطريق طويلة 
لبلوغ الس������احل. لم تكن لديه فكرة عما سيجدانه عندما يصالن 
إلى هناك. لف أجزاء اخلريطة ووضعها في الكيس البالستيكي 

وجلس يحملق في اجلمر.
ف������ي اليوم التالي عب������را النهر من على جس������ر حديدي ضيق 
ودخال مدينة قدمية للمطاحن. بحثا في البيوت اخلشبية لكنهما 
لم يجدا شيئا. الح رجل ميت منذ سنوات يجلس على شرفة كأنه 
متثال من القش نصب ليعلن عن عطلة ما. سارا مبحاذاة اجلدار 
الطوي������ل الداكن للمطحنة ذات النواف������ذ احملاطة بالقرميد. كان 

الرماد األسود الناعم يتطاير في الشارع أمامهما.
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تبعث������رت أش������ياء غريبة عل������ى جانبي الطري������ق ضمت أجهزة 
كهربائية وأثاثا وأدوات مختلفة. كانت أشياء تركها احلجيج منذ 
زم������ن بعيد وهم في طريقهم إلى امل������وت املتنوع واجلماعي. حتى 
قبل عام كان الصبي يلتقط ش������يئا ما في بعض األحيان ويحمله 
معه بعض الوقت لكنه لم يعد يفعل ذلك. جلسا وأخذا قسطا من 
الراحة وش������ربا ما تبقى معهما من املاء وتركا اجلرة البالستيكية 
وراءهم������ا في الطريق. قال الصب������ي: لو كان ذلك الطفل الصغير 

هنا لذهب معنا.
- نعم. هذا صحيح.

- أين وجدوه؟
لم يرد على السؤال.

- هل يحتمل وجود طفل آخر في مكان ما؟
- ال أعرف. رمبا.

- أنا آسف عما قلته عن أولئك الناس.
- أي ناس؟

- أولئ������ك الناس الذين احترقوا. الذين حاصرتهم النيران في 
الطريق واحترقوا.

- لم أعرف أنك قلت أي شيء سيئ عنهم.
- لم يكن سيئا. هل ميكننا متابعة املسير اآلن؟

- حسنا. هل تريد أن تركب في العربة؟
- أنا بخير. ال تقلق.

- لم ال تركب ولو فترة قصيرة؟
- ال أريد ذلك. أنا بخير.
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جرت املياه ببطء في األراضي السهلية، وانتشرت املستنقعات 
الرمادية الراكدة على جانبي الطريق وتعرجت األنهار الس������هلية 

الساحلية الرمادية عبر األراضي الزراعية املدمرة.
تابعا مسيرهما. بدا أمامهما في الطريق منخفض ورقعة من 

نبات القصب. قال: أعتقد أنه يوجد جسر أو رمبا جدول.
- هل نستطيع شرب املاء؟

- ليس لدينا خيار آخر.
- لن تؤدي إلى مرضنا؟

- ال أظن ذلك. رمبا تكون صافية.
- هل ميكنني أن أسبقك إلى هناك؟

- نعم، طبعا ميكنك ذلك.
انطل������ق الصبي أمامه في الطريق. لم يكن قد رآه يركض منذ 
فت������رة طويلة. كان������ت ذراعاه تخفقان في اله������واء وهو منطلق في 
ح������ذاء لكرة املضرب يكبر مقاس������ه. توقف الرج������ل وأخذ يراقب 

الصبي وهو يعض شفته.
كان املاء بقعة صغيرة أو أكثر بقليل. كان بإمكانه أن يرى املاء 
يتحرك قليال حيث جرى في قناة أس������منتية حتت الطريق. بصق 
في املاء وانتظر ليرى إن كان البصاق س������يتحرك. ذهب وأحضر 
قطعة قماش من العربة وجرة بالستيكية ولف القماش على فتحة 
اجلرة وغّطس������ها في املاء وراقبها وه������ي متتلئ. رفعها إلى أعلى 
وهي تقطر وتفحصها في الضوء. لم تكن في غاية الس������وء. نزع 

قطعة القماش وناول اجلرة للصبي وقال له: هيا اشرب.
شرب الصبي ثم أعادها إليه.

ebdaat 380.indd   191 10/31/11   10:02 AM



�لعدد 380 �أكتوبر 2009 192

- اشرب املزيد.
- اشرب أنت يا أبي.

- حسنا.
جلس������ا يصفيان املاء من الرماد ثم شربا حتى امتأل بطناهما. 

متدد الصبي بني األعشاب.
- علينا أن نتابع املسير.

- إني مرهق جدا.
- أعرف ذلك.

جلس يراقبه. لم يتناوال أي طعام منذ يومني. بعد يومني آخرين 
س������يفقدان قواهما. صعد اجلس������ر عبر أعواد القصب لتفحص 
الطريق حيث انتش������رت األراضي املفتوحة وبدت معتمة س������وداء 
وخلت من أي أثر. لقد كنست الرياح الرماد والغبار عن سطحها. 
كانت أراضي خصبة في يوم ما ولكن لم يوجد أي أثر للحياة في 
أي مكان عندئذ. لم يكن يعرف تلك األراضي ولم يعرف أس������ماء 

البلدان أو األنهار فيها. قال للصبي: هيا. علينا متابعة املسير.
ازداد نومهما باطراد إلى درجة أنهما أفاقا مرة وهما ممددان 
في الطريق مثل ضحايا حلركة املرور. كان مش������هدا لغفوة املوت. 
اعتدل جالس������ا وتلمس املسدس. في املساء الرمادي وقف متكئا 
بكوعي������ه على يد العربة وهو ينظر عب������ر احلقول إلى منزل يبعد 
مي������ال تقريبا. كان الصبي هو من رأى املنزل. كان يظهر ويختفي 
من وراء س������تارة الرماد مثل منزل في حل������م يلفه الغموض. اتكأ 
عل������ى العربة ونظ������ر إلى الصبي. كان عليهم������ا بذل بعض اجلهد 
ليصال إلى املنزل. واس������تلزم ذلك أخذ بطانياتهما وإخفاء العربة 

ebdaat 380.indd   192 10/31/11   10:02 AM



193�لعدد 380 �أكتوبر 2009

في مكان م������ا بجانب الطريق. كان بإمكانهما الوصول إلى املنزل 
قبل حلول الظالم ولكن لن يستطيعا العودة.

- ينبغي علينا إلقاء نظرة. ليس لدينا خيار آخر.
- ال أريد ذلك.

- لم نأكل منذ يومني.
- أنا لست جائعا.

- ال. إنك تتضور جوعا.
- ال أريد الذهاب إلى هناك يا أبي.
- ال يوجد أحد هناك. أعدك بذلك.

- كيف لك أن تعرف؟
- أعرف ذلك.

- ميكن أن يكونوا هناك.
- ال، ليسوا هناك. سيكون كل شيء على ما يرام.

انطلق������ا عبر احلق������ول وهما يلف������ان نفس������يهما ببطانياتهما 
ويحمالن املس������دس وق������ارورة من املاء فقط. لق������د حرث احلقل 
للمرة األخيرة ولم تزل بقايا الزرع من س������يقان بارزة من األرض، 
وكان األث������ر الباهت للش������مس لم يزل ظاهرا للعيان من املش������رق 
إل������ى املغرب. لقد هط������ل املطر ولم تزل الترب������ة طرية حتت وقع 
أقدامهم������ا. أبقى نظره مركزا عل������ى األرض من حتته وبعد فترة 
وجيزة توقف والتقط رأسا لسهم فبصق عليه ومسح عنه التراب 
بحافة بنطلونه وأعطاه للصبي. كان أبيض من معدن الكوارتر وفي 
حال������ة ممتازة كحالته يوم صنعه. ق������ال: يوجد املزيد منها. راقب 
األرض وسترى. عثر على اثنني آخرين من الصوان الرمادي. بعد 
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ذل������ك وجد قطعة من النقود أو رمبا أح������د األزرار مغطى بطبقة 
عميقة من الصدأ. حف القطع������ة بظفر إبهامه فبدت قطعة من 
النقود. أخرج مديته وجعل يقش������طها بعناية.فظهرت عليها كتابة 
باإلسبانية. جعل ينادي الصبي الذي كان يسير مبشقة من أمامه 
ثم نظر حول������ه إلى األراضي الرمادية والس������ماء الرمادية ورمى 

قطعة النقود وهرول للحاق بالصبي. 
وقفا أمام املن������زل ينظران إليه. بدا ممر من احلصى ينعطف 
بعي������دا نحو اجلنوب. ضم املنزل طوابق علوية من القرميد وصفا 
من الدرجات له شقني يقود إلى رواق بأعمدة وظهر خلفه ملحق 
م������ن القرميد رمبا كان مطبخا في يوم ما. وراء ذلك ظهر مخزن 

حلفظ احلطب. بدأ بصعود الدرج والصبي يشد كم إزاره.
- هل ميكننا االنتظار فترة قصيرة؟

- حسنا. لكن الظالم بدأ ينتشر.
- أعرف ذلك.

- حسنا. 
جلسا على الدرج ونظرا إلى األراضي املمتدة.

قال الرجل: ال يوجد أحد هنا.
- حسنا.

- هل مازلت خائفا؟
- نعم.

- نحن بخير.
- حسنا.

٭ ٭ ٭ 
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صعدا الدرج إلى الرواق الواس������ع املرص������وف بالقرميد. كان 
الباب مدهونا باألسود وبقي مفتوحا بدعامة من الطوب. جتمعت 
خلفه أوراق الشجر واألعشاب اجلافة. تشبث الصبي بيده. ملاذا 

لم يزل الباب مفتوحا يا أبي؟
- إنه مفتوح، ليس إال. لعله مفتوح منذ س������نني. رمبا آخر من 

استخدموه أبقوه مفتوحا بدعامة ليخرجوا األشياء من خالله.
- رمبا ينبغي أن ننتظر حتى الغد.

- هيا. علينا أن نلقي نظرة سريعة قبل حلول الظالم الدامس. 
إذا أيقنا أن املنطقة آمنة فرمبا استطعنا إيقاد النار.

- لكننا لن نبقى في املنزل، أليس كذلك؟
- ال يتعني علينا البقاء في املنزل.

- حسنا.
- لنشرب بعض املاء.

- حسنا.
أخرج قارورة املاء من اجليب اجلانبي لسترته وفتحها وراقب 
الصبي وهو يش������رب منها. ثم ش������رب وأغلق الق������ارورة وأخذ يد 
الصبي ودخال القاعة التي بدأت تغش������اها الظلمة. كان السقف 
عاليا تتدلى منه ثريا مس������توردة، وب������دت نافذة عالية من الطراز 
اإليطالي عند رصيف الدرج وقد امتد خيالها الباهت على جدار 

بئر الدرج مع مغيب آخر ضوء النهار.
- ال يتع������ني علينا الصع������ود إلى أعلى، ألي������س كذلك؟ همس 

الصبي.
- ال. رمبا نصعد غدا.
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- بعد تأمني املنطقة.
- نعم.

- حسنا.
دخال غرفة الرس������م حيث بدا شبح لسجادة من حتت الرماد 
الرمل������ي. كان األث������اث ملفوفا باألغطية وظه������رت مربعات باهتة 
في اجلدران حيث كانت اللوحات معلقة في يوم ما. اس������تقر في 
احلجرة على اجلانب اآلخر من الردهة بيانو ضخم. الح خياالهما 
في الزجاج املائي الرقيق للنافذة. دخال احلجرة ووقفا يصغيان. 
ثم جتوال عبر الغرف كمش������تريني متش������ككني. وقفا ينظران عبر 

النوافذ العالية إلى األراضي التي بدأت تنتشر فيها العتمة. 
ضم املطب������خ أدوات وأواني للطبخ وصيني������ة خزف مصنوعة 
ف������ي إجنلترا. دخال حجرة املؤن لكبي������ر اخلدم حيث انغلق الباب 
بنعومة من خلفهما. كانت األرضية من القرميد وبدت صفوف من 
الرفوف حيث توجد عشرات اجلرار التي تتسع لربع جالون. عبر 
احلجرة ورفع واحدة منها ونفخ عنها الغبار. احتوت اجلرار على 
أطعمة متنوعة من فاصوليا خضراء وش������رائح من الفلفل األحمر 
وطماطم وذرة وبطاطا وبامية. كان الصبي يراقبه. مس������ح الرجل 
الغب������ار عن أغطية اجلرار وضغط عل������ى األغطية بإبهامه. كانت 
العتمة تنتش������ر بسرعة فحمل اثنتني من اجلرار إلى حيث النافذة 
ورفعهما وقلبهما. نظر إلى الصبي وقال: رمبا أنها قد تسممت. 

ينبغي علينا أن نطبخ كل شيء بشكل جيد. هل توافقني؟
- ال أعرف.

- ماذا تريد أن تفعل؟
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- أنت من يقرر.
- بل كالنا يقرر.

- هل تعتقد أنها صاحلة لألكل؟
- أعتقد أنها إن طبخت جيدا ستكون صاحلة لألكل.

- حسنا. ملاذا تعتقد أن أحدا لم يستهلكها؟ 
- أعتق������د أنه لم يعث������ر عليها أحد. ال ميك������ن رؤية املنزل من 

الطريق.
- لقد رأيناه.

- أنت من رآه.
تفحص الصبي اجلرار.

- ما رأيك؟ سأل الرجل.
- أعتقد أنه ليس لدينا خيار آخر؟

- أعتق������د أنك مصيب في ذل������ك. لنحضر بعض احلطب قبل 
انتشار املزيد من الظالم.

حمال حزما من األغص������ان امليتة من على الدرج اخللفي عبر 
املطبخ إلى قاعة الطعام وكس������را األغصان وم������آل املدفأة منها. 
أوقد النار وتصاعد الدخان فوق عتبة الباب اخلش������بية املدهونة 
ووصل إلى الس������قف قبل أن ينزل من جديد. بدأ أنبوب املدخنة 
يس������حب الدخان فاضطرمت النار ف������ي الغرفة مضيئة اجلدران 
والسقف والثريا الزجاجية مبكوناتها املتنوعة. أضاء اللهب زجاج 
النافذة املعت������م حيث الح خيال الصبي وه������و مغطى الرأس مثل 
قزم خرافي قادم من الليل. بدا مذهوال من الدفء املنتشر فنزع 
أغطية الطاولة الطويلة ذات الطراز الفرنسي التي استقرت في 
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وس������ط الغرفة وهزها جيدا وفرشها أمام املدفأة. أجلس الصبي 
عليه������ا وخلع حذاءه واخلرق املتس������خة التي تل������ف قدميه. همس 

للصبي: كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام. 
وجد ش������معا في أحد أدراج املطبخ فأش������عل شمعتني منها ثم 
أذاب بعض الش������مع على املنضدة ونصبهما في الش������مع املذاب. 
خ������رج وأحضر املزي������د من احلط������ب وكومه بجان������ب املدفأة. لم 
يتحرك الصبي. كان املطبخ مملوءا بأوان وأدوات مختلفة للطبخ 
فمسح واحدة منها ووضعها على املنضدة ثم حاول أن يفتح إحدى 
اجلرار ولكن من دون جدوى. حمل جرة من الفاصوليا اخلضراء 
وأخرى من البطاطا إلى الباب األمامي وحتت ضوء شمعة نصبت 
في كأس، انحن������ى ووضع اجلرة األولى عل������ى جانبها في الفراغ 
بني الباب واملفصل وس������حب الباب نحوها. ثم جلس على أرضية 
الرده������ة وثّبت قدمه فوق احلافة اخلارجية للباب وس������حبه نحو 

الغطاء وثنى اجلرة بني يديه. 
دار الغطاء في اخلش������ب فس������حق الدهان. قبض الرجل على 
اجلرة الزجاجية من جديد وس������حب الباب في الوقت نفس������ه ثم 
حاول مرة أخرى. انزلق الغطاء في اخلش������ب ثم اس������تقر بعد أن 
ارتخى بعض الش������يء. لف اجلرة ببطء ب������ني يديه ثم أخذها من 
املقب������ض وأدار الغطاء الدائري ووضعه������ا على األرضية. ثم فتح 
اجلرة الثاني������ة بالطريقة نفس������ها ونهض وحملهم������ا عائدا بهما 
إلى املطبخ وهو يحمل الكأس في يده األخرى والش������معة تتمايل 
وتلفظ أنفاس������ها األخيرة. حاول أن ينزع الغطاءين عن اجلرتني 
بإبهامه ولكنه لم يس������تطع. اعتبر ذلك إشارة جيدة. وضع حافة 
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الغطاء على املنض������دة وضغط على غطاء اجلرة بقبضته فانزلق 
الغطاء وسقط على األرضية. رفع اجلرة وشمها ففاحت رائحتها 
اللذي������ذة. صب البطاطا والفاصوليا ف������ي آنية وحملها إلى غرفة 

الطعام حيث وضعها على النار.
تناوال الطعام ببطء في أطباق صينية مصنوعة من العظم وهما 
يجلسان  على الطاولة، وكانت شمعة مشتعلة وحيدة تتوسطهما. 
قبع املس������دس في متناول اليد كأن������ه إحدى أدوات تناول الطعام. 
صدر عن املنزل صوت صرير وأنني من ش������دة احلرارة مثل شيء 
جرى استدعاؤه من سبات ش������توي طويل. استسلم الصبي للنوم 
والطبق لم يزل أمامه وسقطت ملعقته على األرض. نهض الرجل 
وحمل������ه إلى حيث املدفأة ووضعه بني األغطية ولفه بالبطانيات. 
ال بد أنه عاد إلى الطاولة ألنه أفاق في الليل وقد استسلم للنوم 
عليها ووجهه مدفون بني ذراعيه. كانت الغرفة باردة والرياح تهب 
في اخل������ارج. طقطقت النوافذ بنعومة في حوافها. لقد انطفأت 
الش������معة، والنار قد أضحت جمرا. نهض وأوقد النار من جديد 
وجلس إلى جانب الصبي وسّوى البطانيات من حوله وجعل ميسح 
ش������عره املتسخ. قال لنفسه: أظن أنهم رمبا يراقبون. يراقبون من 
أجل ش������يء ال يس������تطيع حتى املوت أن يلغيه وإذا لم يظهر ذلك 

الشيء للعيان فسيذهبون بعيدا عنا ولن يعودوا.
لم يكن الصبي يري������د له أن يصعد إلى الطابق العلوي. حاول 
أن يقنع������ه قائال: ميكن أن جند بعض البطانيات هناك. علينا أن 

نلقي نظرة.
- ال أريدك أن تذهب إلى هناك.
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- ال يوجد أحد هنا.
- رمبا يوجد بعض الناس.

- ال يوج������د أح������د هنا. أال تعتقد أنه ل������و كان هناك أناس في 
الطابق العلوي لكانوا قد نزلوا في هذا الوقت؟

- رمبا أنهم خائفون.
- سأخبرهم أننا لن نؤذيهم. رمبا يكونون أمواتا.

- في تلك احلالة لن يزعجهم إن أخذنا بعض األش������ياء. أرى 
أن������ه بغض النظر عمن هم موجودون هن������اك فاملعرفة أفضل من 

عدمها.
- ملاذا؟

- مل������اذا. ألننا ال نحب املفاج������آت فاملفاجآت مرعبة. ونحن ال 
نحب أن نتعرض للرعب. ورمبا توجد هناك بعض األش������ياء التي 

نحتاج إليها. علينا أن نلقي نظرة.
- حسنا.

- حسنا، هكذا فقط؟
- لنر. أنت لن تصغي ملا أقوله.
- كنت ولم أزل أصغي ملا تقوله.

- ليس إلى حد كبير.
- ال يوج������د أحد هنا. ل������م يطأ هذا املكان أحد منذ س������نني. 
لي������س ثمة أي آثار ألقدام في الرماد. ال ش������يء على اإلطالق. لم 

يستخدم أي أثاث كحطب للمدفأة. ولم يزل ثم طعام هنا.
- آث������ار األقدام ال تبقى في الرماد. أنت من قال ذلك. الرياح 

تزيلها.
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- أنا ذاهب إلى أعلى.
أمضي������ا أربعة أيام في املنزل ي������أكالن وينامان. لقد عثر على 
املزيد من البطانيات في الطابق العلوي وس������حبا حزما كبيرة من 
احلط������ب وكوماها في زاوية الغرفة لتجف. وجد منش������ارا قدميا 
للحطب واألس������الك اس������تخدمه في نشر األش������جار امليتة. كانت 
أسنان املنشار صدئة وغير حادة فجلس أمام النار يحّدها مببرد 
صغير ولكن من دون جناح يذكر. بدا جدول على بعد بضع مئات 
م������ن األمتار عن املنزل، نقل عددا كبيرا من دالء املاء عبر الوحل 
وبقاي������ا ال������زرع في احلقول. س������ّخنا املاء واغتس������ال في احلوض 
املوج������ود بجانب غرفة النوم اخللفية في الطابق األس������فل وقصا 
شعرهما وحلق حليته. حصال على ملبس وبطانيات ومخدات من 
غرف الطابق العلوي وارتديا هنداما جديدا حيث استخدم مديته 
لقص بنطلون ليناسب الصبي. رّتب مكانا للنوم أمام املدفأة وقلب 
خزانة لألدراج الستخدامها دعامة لسريرهما وحلفظ احلرارة. 
اس������تمر املطر في الهطول أثناء وجودهم في املنزل. وضع الدالء 
حتت أنابيب التصريف ملاء الس������طح املعدني القدمي املوجودة في 
زوايا املنزل وذلك للحصول على ماء عذب، وفي الليل كان يسمع 
املطر يطقط������ق في الغرف العلوية ويقطر عب������ر املنزل. نّقبا في 
األجنحة اإلضافية عن أي ش������يء ميكن اس������تخدامه. وجد عربة 
فس������حبها وقلبه������ا وأدار العجلة ببطء وتفحصه������ا. صار املطاط 
أملس بعض الش������يء وظهرت فيه بعض الش������قوق لكنه تصور أن 
العجلة رمبا احتفظت بالهواء، فتش في الصناديق القدمية وأكوام 
العدة وخرج مبنفاخ للدراجات الهوائية. لف نهاية اخلرطوم حول 
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صم������ام العجلة وبدأ ينفخ الهواء. تس������رب اله������واء من حول إطار 
العجل������ة لكنه أدار اإلطار وطلب من الصب������ي تثبيت العجلة حتى 
ب������دأت حتتفظ بالهواء ث������م نفخها. فك اخلرط������وم وأعاد العربة 
إل������ى وضعها الطبيعي ودفعها ذهابا وجيئة. ثم دفعها إلى اخلارج 

لينظفها املطر. 
عندما رحال بعد يوم������ني كان اجلو قد أصبح صحوا وانطلقا 
عب������ر الطري������ق املوحلة يدفع������ان العربة التي حتم������ل بطانياتهما 
اجلديدة وجرار األطعمة املعلبة التي لّفها مبالبسهما اإلضافية. 
كان يرت������دي حذاء مخصص������ا للعمل وجده في املن������زل، وارتدى 
الصب������ي حذاء رياضي������ا أزرق اللون وقد أدخل������ت فيه خرق للف 
أصابع القدمني، وكانت لديهما أيضا أقنعة صنعاها من مالءات 
جديدة. عندما وصال إلى األس������فلت اضطرا للعودة على امتداد 
الطريق من أجل إحضار عربتهما األخرى التي تبعد أقل من ميل 
تقريبا. كان الصبي ميشي مبحاذاة العربة واضعا يده عليها. لقد 

أحسّنا صنعا، أليس كذلك يا أبي؟ بلى، لقد أحسّنا صنعا.
تناوال غداءهما بشهية لكنهما مازاال بعيدين جدا عن الساحل. 
كان يعرف أنه يعقد اآلمال على مكان ما دون أي سبب وجيه. كان 
يأمل أن يكون ذلك املكان أقل ظلمة برغم معرفته أن العالم يزداد 
س������وادا يوما بعد يوم. كان يحتف������ظ مبقياس للضوء عثر عليه مرة 
في متجر آلالت التصوير وظن أنه ميكن أن يستخدمه في حساب 
معدل القراءات بضعة شهور. لقد احتفظ به فترة طويلة ظنا منه 
أنه رمب������ا يجد بطاريات له وهذا ما لم يح������دث. في الليل عندما 
ينتابه السعال كان يجلس ويده ممدودة فوق رأسه نحو العتمة مثل 
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رجل أفاق في قبره، ومثل أولئك املوتى الذين أخرجوا من قبورهم 
في طفولته وغيروا أماكنهم ليفس������حوا املجال للطريق الس������ريعة. 
كان كثير منهم قد هلكوا ف������ي وباء الكوليرا وُدفنوا على عجل في 
صناديق خشبية ما لبثت أن تعفنت وانفتحت. ظهر املوتى إلى النور 
جاثمني على جنوبهم وأرجله������م مثنية، وكان بعضهم يرقدون على 
بطونهم وقد اندلق السائل النحاسي القدمي بلونه األخضر الباهت 

من محاجر عيونهم على أرضيات أكفانهم املتسخة املتعفنة.
وقفا في أحد املتاجر في بلدة صغيرة حيث تدلى رأس غزال 
مرفوعا على اجلدار. نظر الصبي إليه فترة طويلة. انتشر الزجاج 
املهشم على األرضية. طلب الرجل من الصبي االنتظار عند الباب 
قبل أن يشق طريقه عبر القمامة مرتديا احلذاء املخصص للعمل 
لكنه لم يجد ش������يئا. رأى مضختني للبنزين في اخلارج. جلس������ا 
على الرصيف األسمنتي وأنزال علبة صغيرة مربوطة بخيط إلى 
داخل اخلزان حتت األرض وس������حباها إلى أعلى وصبا كمية من 
البنزين بحجم الكأس في إبريق بالستيكي وأنزالها مرة أخرى. 
لقد ربطا جزءا صغيرا من ماسورة في العلبة لكي تغوص وجثما 
فوق اخلزان مثل قرود تصطاد بعصي على كثيب للنمل أمال في 
قدوم ساعة أفضل حتى امتأل اإلبريق. ثم أغلقا اإلبريق ووضعاه 

على الرف السفلي في العربة وتابعا مسيرهما.
مرت أيام طويلة والرم������اد يتطاير من األراضي املفتوحة فوق 
الطري������ق. جلس الصبي بجانب النار ف������ي الليل وأوراق اخلريطة 
مفروشة على ركبتيه. لقد حفظ أسماء البلدات واألنهار عن ظهر 

قلب وكان يقيس تقدمهما يوميا. 
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بدآ يقتصدان في طعامهما وقد نفد تقريبا. وقف الصبي في 
الطريق حامال اخلريطة. أصغيا لكنهما لم يسمعا شيئا. لم يزل 
بإمكانه رؤية األراضي املفتوحة شرقا، وأصبح الهواء مختلفا. ثم 
دخال هذه األراضي من منعطف في الطريق وتوقفا. كانت الرياح 
املاحلة تدغدغ ش������عريهما بعد أن أنزال قبعات معاطفهما ليتمكنا 
من اإلصغاء. ظهر الش������اطئ الرمادي بصوت������ه البعيد وبأمواجه 
البطيئة وهي تزحف باهتة ورمادية. بدا مكفهرا مثل بحر غريب 
تتكسر أمواجه على ش������واطئ عالم لم يسمع به من قبل. ظهرت 
عن بعد في الس������هول الناجتة من املد واجل������زر إحدى الناقالت 
جانحة على جنبها. من وراء ذلك كان احمليط الشاس������ع القارس 
ميوج بتثاق������ل مثل برميل ممتلئ ببقايا مع������ادن منصهرة يتحرك 
بب������طء، وبعد ذلك كانت تتبدى عاصف������ة خلط كئيب من الرماد. 
نظر الرجل إلى الصبي ورأى خيبة األمل جلية على محياه. قال: 

من املؤسف أنه ليس أزرق. ال بأس، رد الصبي.
بعد س������اعة كانا يجلسان على الش������اطئ محملقني في جدار 
الضب������اب الذي يحج������ب األفق. جلس������ا وأقدامهما ف������ي الرمل 
يش������اهدان البحر املكفهر وهو يض������رب أقدامهما بأمواجه. كان 
قارسا وكئيبا وخاليا من الطيور. لقد ترك العربة في أجمة نبات 
الس������رخس خلف الكثبان وقد أحضرا معهما البطانيات وجلسا 
يلفان نفس������يهما بها في ظل لوح خش������بي ضخم كانت قد قذفته 
األمواج إلى الش������اطئ. جلس������ا في املكان مدة طويلة. بدت على 
امتداد شاطئ اخلليج الصغير من حتتهما رقع لعظام صغيرة في 
احلطام. وعلى مسافة أبعد ظهرت أقفاص صدرية بيضاء اللون 
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بفعل األمالح ملا يبدو أنه كان قطعانا من املاش������ية. كست األمالح 
الرمادية الصخ������ور. هبت الرياح وبدت حبيب������ات البحر اجلافة 

تعدو على الرمال ثم تتوقف قبل أن تنطلق من جديد.
- هل تعتقد أنه توجد سفن في البحر؟

- ال أظن ذلك.
- لن يكون بإمكانها الرؤية ملسافة بعيدة.

- ال. لن يكون بإمكانها ذلك.
- ماذا يوجد في اجلهة األخرى؟

-  ال شيء.
- ال بد أن شيئا هناك.

- رمبا هناك أب وابنه الصغير يجلسان على الشاطئ. 
- سيكون ذلك شيئا جيدا.

- نعم. سيكون ذلك شيئا جيدا.
- ورمبا يكونان يحمالن مسدسا أيضا.

- رمبا. نعم.
- لكننا ال نعرف ذلك.
- نعم. ال نعرف ذلك.

- لذا يجب أن نكون حذرين.
- يجب أن نكون حذرين. نعم.

- كم نستطيع البقاء هنا؟
- ال أعرف. ليس لدينا كثير من الطعام.

- أعرف ذلك.
- هل حتب هذا املكان؟
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- نعم.
- وأنا أيضا.

- هل ميكن أن أسبح؟
- تسبح؟

- نعم.
- ستتجمد.

- أعرف ذلك.
- سيكون املاء شديد البرودة. أسوأ مما تتصور.

- ال بأس.
- ال أريد أن أنزل املاء إلنقاذك.

- أنت ترى أنه ينبغي أال أنزل املاء.
- ميكنك فعل ذلك.

-  لكنك ترى أال أفعل ذلك.
- ال. أرى أن تفعل ذلك.

- حقا؟
- نعم. حقا.

- حسنا.
نهض وأسقط البطانية على الرمال ثم خلع معطفه وحذاءه 
ومالبس������ه. وقف عاريا يضم نفس������ه ويرجت������ف. ثم عدا نحو 
الشاطئ. كان شديد البياض وقد بدت مفاصل عظام عموده 
الفقري وبدا لوح������ا كتفيه احلادين يتحركان كاملنش������ار حتت 
جلده الش������احب. ركض عاريا وقف������ز وصرخ في خضم التقدم 

البطيء لألمواج.
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عندما خرج من املاء بدت عليه الزرقة من البرد وأخذت أسنانه 
تصط������ك. تقدم إليه أبوه ولفه بالبطانية وهو يرجتف وضمه إليه 
حت������ى توقف لهاثه. لكن عندما نظر إلي������ه كان الصبي غارقا في 
البكاء. ما األمر؟ سأله. ال شيء. ال، أخبرني. ال شيء. ال شيء.
بحلول الظالم أوقدا نارا في ظل لوح اخلش������ب وتناوال أطباق 
البامي������ة والفاصوليا وما تبقى من البطاط������ا املعلبة. لقد نفدت 
الفواكه منذ زمن. ش������ربا الش������اي وناما على الرمال وأصغيا إلى 
األمواج وهي تتكسر في اخلليج، بارجتاجاتها وسقوطها. أفاق في 
الليل ومتشى حتى وقف على الشاطئ وهو يلف نفسه ببطانياته. 
لم تسمح العتمة بالرؤية وشعر مبذاق امللح على شفتيه ثم انتظر 
برهة. بعد ذلك تقدم الهدير البطيء وغزت هسهس������ته الهائجة 
الش������اطئ قبل أن تتراجع من جدي������د. تصور أنه رمبا لم تزل في 
املكان بعض السفن املنكوبة جانحة، وبقايا األشرعة تتدلى منها، 
أو أن هناك حياة في العمق حيث حيوان السبيدج الضخم يندفع 
بنفس������ه على أرضية احمليط في الظلمة القارس������ة، مير متجاوزا 
كقط������ار وعيون������ه بحجم األطب������اق. ورمبا م������ن وراء تلك األمواج 
الغامضة قد جتول رجل آخر مع طفل آخر على الرمال الرمادية 
الهالكة. ناما ولكن فصلهما بحر على شاطئ آخر في رماد العالم 
الالذع، أو وقفا في مالبسهما البالية تائهني في ظل الشمس غير 

املبالية نفسها.
تذكر كيف أنه اس������تيقظ مرة في إح������دى الليالي على قعقعة 
أسماك السرطان في املقالة حيث ترك  عظام الشواء من الليلة 
الفائتة. كان اجلمر الباهت في نار اخلشب الذي قذفته األمواج 
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ينب������ض في مهب رياح الش������اطئ. كان يضطج������ع في ظل عدد ال 
يحصى من النجوم واألفق األس������ود للبحر. نهض ثم مشى حافي 
القدمني في الرمال مراقبا األمواج الباهتة تتقدم وتتكس������ر على 
الش������اطئ قبل أن تصبح داكنة من جدي������د. عندما عاد إلى حيث 

النار انحنى وربت على شعرها وهي نائمة.
عندم������ا عاد كان الصبي مس������تيقظا ومرعوبا. لقد كان ينادي 
لكن صوته ل������م يكن من القوة ليصل إلي������ه. وضع الرجل ذراعيه 
حوله وقال: لم أس������معك، لم أسمعك بسبب األمواج. وضع حطبا 
على الن������ار ونفخ احلياة فيها من جديد ومت������ددا في بطانياتهما 

يراقبان اللهب يتمايل في الهواء قبل أن يستسلما للنوم.
في الصباح أعاد إيقاد النار وتناوال الطعام وراقبا الش������اطئ. 
لم يكن مظهر الشاطئ البارد واملمطر يختلف كثيرا عن املشاهد 
البحرية في اجلزء الش������مالي من العالم. خال الشاطئ من طائر 
النورس والطيور الشاطئية األخرى. تناثرت األشياء التي صنعها 
اإلنسان وقد اسودت وخلت من احلياة على خط الشاطئ أو بني 
األمواج. جمعا اخلش������ب الذي قذفت به األم������واج ورّتباه وغّطياه 

باملشمع قبل أن ينطلقا على امتداد الشاطئ.
- قال: نحن منقبو الشواطئ. 

- ما معنى ذلك؟
- هم أناس يتجولون على طول الش������اطئ باحثني عن أش������ياء 

مفيدة قذفتها األمواج.
- أي نوع من األشياء؟

- أي نوع كان. أي شيء ميكن االستفادة منه.
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- هل تعتقد أننا سنجد أي شيء؟
- ال أعرف. سنلقي نظرة.
- لنلق نظرة، قال الصبي.

وقف������ا على حاج������ز امليناء الصخ������ري ونظرا نح������و اجلنوب. 
تباطأت رغ������وة امللح الرمادية وتلّوت ف������ي البركة الصخرية. بدا 
منعط������ف طويل للش������اطئ من اجلانب اآلخر، رم������ادي مثل رمال 
احلمم البركاني������ة. أصدرت الرياح التي تضرب املاء رائحة اليود 
بدرج������ة قليلة. ذل������ك كل ما الحظاه. لم يش������ما الرائحة املعروفة 
للبحر. ظهرت على الصخور بقايا لبعض طحالب البحر الداكنة. 
عبرا املكان وتابعا سيرهما. عند نهاية الضفة ظهر في طريقهما 
قطعة أرض غير محروثة فتركا الساحل وسلكا ممرا قدميا عبر 
الكثبان الرملية وعبر الش������وفان البح������ري امليت حتى وصال إلى 
نتوء خليجي. من حتتهما أطل لس������ان من اليابسة غطته السحب 
الداكنة التي جلبتها الرياح على امتداد الش������اطئ، ومن وراء ذلك 
اس������تقر على جنبه ما بدا أنه هيكل ملركب ش������راعي وقد غسلته 
األمواج. كمنا في أجمة األعش������اب اجلافة وجعال يراقبان. ماذا 

ينبغي أن نفعل؟ سأل الصبي.
- لنراقب بعض الوقت، ليس إال.

- أشعر بالبرد.
- أعرف ذلك. لنتقدم مسافة قليلة. بعيدا عن مهب الريح.

جلس وهو يضم الصبي أمامه. خشخش العشب امليت بنعومة 
والح حطام رمادي عن بعد. أحسا بدبيب البحر الذي ال ينتهي. 

- كم علينا البقاء هنا؟ سأل الصبي.
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- ليس طويال.
- هل تعتقد أنه يوجد أناس على املركب يا أبي؟

- ال أعتقد ذلك.
- إن وجدوا سيكونون في وضعية انحناء.

- هذا صحيح. هل تستطيع أن ترى أي أثر هناك؟
- ال.

- لننتظر قليال.
- إني أشعر بالبرد.

٭ ٭ ٭ 
س������ارا على امتداد الشاطئ الهاللي س������الكني منطقة الرمال 
الثابتة دون الركام الذي قذف به املد. وقفا ومالبس������هما ترفرف 
بنعوم������ة. كان الزجاج الطافي مغطى بطبق������ة رمادية. بدت عند 
خط املد س������جادة من األعشاب املتش������ابكة واملاليني من أضالع 
الس������مك املمتدة على طول الشاطئ على مد البصر مثل منحنى 

للموت تكون من حلد شاسع، حلد خال من أي وجود للحواس. 
كانت املسافة التي تفصل املركب عن طرف اليابسة مائة قدم 
تقريبا. وقفا ينظران إلى القارب. كان طوله س������تني قدما تقريبا 
وقد ُجرد بالكامل وانقلب في مياه بعمق عش������ر أو اثنتي عش������رة 
قدما. كان مجهزا بس������ارية مزدوجة من نوع ما لكن الس������اريتني 
كس������رتا قريبا من ظهر املركب ولم يبق منه فوق املاء سوى بعض 
املرابط النحاسية وبضع دعامات من القضبان على امتداد حافة 
ظهر املرك������ب، باإلضافة إلى املقود الف������والذي البارز في مؤخرة 
مقصورة القيادة. استدار وتفحص الشاطئ والكثبان الرملية من 
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خلفه. ثم ناول املس������دس للصبي وجلس عل������ى الرمال وبدأ يحل 
رباط حذائه.

- ما الذي ستفعله يا أبي؟
- سألقي نظرة.

- هل ميكنني الذهاب معك؟
- ال. أريدك أن تبقى هنا.

- أريد أن أذهب معك.
- علي������ك أن تبقى في احلراس������ة. هذا باإلضافة إلى أن املياه 

عميقة.
- هل سيمكنني رؤيتك؟

- نعم. س������أظل أراقبك. للتأكد أن كل ش������يء يس������ير على ما 
يرام.

- أريد الذهاب معك.
توقف وقال: ال ميكنك الذهاب. س������تطير مالبسنا في الهواء. 

ال بد أن تبقى لالعتناء بها.
طوى مالبسه في حزمة وكان يشعر ببرد شديد. انحنى وقّبل 
الصب������ي على جبهته وق������ال: ال تقلق، قم باملراقب������ة، ليس إال. ثم 
خاض عاريا إلى داخل املاء ووقف وبلل نفس������ه. تقدم وهو يرش 

املاء على جسمه ثم غاص شاقا طريقه نحو املركب. 
س������بح على امتداد املركب الشراعي الفوالذي قبل أن يستدير 
ويخط������و في املاء وه������و يرتعد من البرد. في وس������ط املركب كان 
الدرابزين يطفو قليال فوق املاء. تدلى بنفس������ه من على العارضة 
حيث كان الفوالذ رماديا بلون امللح لكنه اس������تطاع قراءة احلروف 
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الذهبية التي تعلن باإلس������بانية تبعية املركب ألكبر جزر الكناري. 
اس������تقرت رافعتان فارغتان لقوارب النج������اة على جانب املركب. 
أمس������ك بالقضبان وتس������لق إلى ظهر املركب واستدار وجثم على 
ظه������ر املركب اخلش������بي املائل وهو يرجتف م������ن البرد. كان على 
األرضية بعض األجزاء من حب������ال مجدولة ُفصلت عن مرابطها 
وظهرت بعض الثقوب في اخلش������ب حي������ث نُزعت معدات املركب 

بقوة كبيرة جّردت ظهر املركب من كل شيء.
كانت القمرة منخفضة بس������قف مقنطر وكوات على اجلانب. 
انحنى ومس������ح امللح الرمادي ونظر إلى الداخل لكنه لم ير شيئا. 
حاول الدخول من الباب املنخفض املصنوع من خش������ب الّس������اج 
لكنه كان مغلقا. دفعه بكتفه النحيل قبل أن يبدأ البحث عن شيء 
ميكن استخدامه. كان يرجتف بشدة واصطكت أسنانه. فكر في 
أن يرف������س الب������اب ببطن قدمه لكن تلك الفك������رة لم ترق له. رفع 
كوعه بيده وجع������ل يدفع الباب من جديد. ش������عر بتخلخله قليال  
فاستمر بالدفع. بدأ املزالج باالنفصال من الداخل وانفك أخيرا 
ففت������ح الباب ونزل من على الدرج إل������ى داخل القمرة. بدت رقعة 
من املاء اآلس������ن على امتداد احلاجز السفلي وقد امتألت بالورق 
والقمام������ة. فاحت رائحة الرطوبة والعفن الكريهة من كل ش������يء 
ف������ي املكان. لقد اعتقد أن املركب قد تع������رض للنهب لكن البحر 
هو من فعلها. اس������تقرت في منتصف الصالون طاولة من خشب 
املاهوغاني بحواف مثبتة بعالقات على محيطها. كانت حجرات 
اخلزائ������ن مفتوحة األب������واب وحتول لون األدوات النحاس������ية إلى 
األخضر الباهت. عبر باجتاه القمرات األمامية متجاوزا املطبخ 
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حيث انتشر الدقيق والقهوة على األرضية، وكانت األطعمة املعلبة 
ش������به محطمة وصدئة. احتوت مقدمة املركب على مرحاض من 
الفوالذ املقاوم للصدأ ومغس������لة. دخل ضوء البحر الضعيف عبر 
الكّوات اجلانبية حيث تبعثرت األدوات في كل مكان وطفت سترة 

للنجاة في املياه املتسربة.
كان يتوق������ع إل������ى حد ما مصادفة بعض مش������اهد الرعب لكن 
ذل������ك لم يحدث. اس������تقر الفرش داخل القم������رات على األرضية 
وقد تكومت األغطية واملالبس بجانب احلائط وقد أصاب البلل 
كل ش������يء. كان باب اخلزانة في مقدمة املركب مفتوحا لكن تعثر 
رؤية ما في الداخل بس������بب الظلمة. خفض رأسه ودخل اخلزانة 
متلمس������ا محتوياته������ا. تلم������س صناديق عميقة بأغطية خش������بية 
ومعدات بحرية مكومة على األرضية. بدأ يس������حب كل شيء إلى 
اخل������ارج ويكومه على الس������رير املائل. ضمت األش������ياء بطانيات 
ومالبس ش������توية. اختار سترة صوفية مبتلة ارتداها. وجد أيضا 
زوج حذاء بح������ري أصفر من املطاط ومعطفا من النايلون ارتداه 
أيضا. ثم لبس بنطلونا أصفر من املالبس املقاومة للماء ضاغطا 
بإبهامه ليضع احلماالت عل������ى كتفيه، وأخيرا ارتدى احلذاء، ثم 
صعد عائدا إلى ظهر املركب. لم يزل الصبي جالس������ا في املكان 
الذي تركه فيه مراقبا املركب. وقف الرجل ملوحا لكنه أدرك أنه 
م������ن الصعب أن مييز هيئته في مالبس������ه اجلديدة. إنه أنا، نادى 
الصب������ي الذي وقف هناك هكذا فلوح ل������ه بيده قبل أن ينزل إلى 

األسفل من جديد.
٭ ٭ ٭ 
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ضمت احلجرة اخلاصة الثانية أدراجا حتت الس������رير لم تزل 
في أماكنها فرفعها وس������حبها إلى اخل������ارج. احتوت على كتيبات 
للتعليمات وأوراق مكتوبة باإلسبانية وقطع من الصابون وحقيبة 
س������وداء من اجللد بداخلها أوراق وقد تراكم عليها العفن. وضع 
الصاب������ون في جي������ب معطفه وانتص������ب واقفا. انتش������رت الكتب 
املكتوبة باإلس������بانية على أرضية الس������رير، منتفخة ال شكل لها. 
واس������تقر مجلد وحيد على الرف مقاب������ل احلاجز األمامي. وجد 
كيس������ا بحريا من الكتان املطاطي، وجتول في بقية أرجاء املركب 
مرتديا احلذاء البحري الذي كان قد عثر عليه ومندفعا من على 
احلواجز وبنطلونه األملس األصفر يخش������خش في اجلو البارد. 
عبأ الكيس بأنواع مختلفة من األلبس������ة، مبا فيها حذاء رياضي 
نسائي رأى أنه يناسب الصبي وسكني ذات يد خشبية ميكن طيها  
ونظارة شمس������ية. اتسم بحثه بشيء من الس������ذاجة مثل تفتيشه 
الدقي������ق لألماكن غير الواعدة أوال كأنه كان يبحث عن ش������يء لم 
يج������ده بعد. أخيرا ذهب إلى املطبخ. أدار مفتاح غرفة احملركات 

ثم أغلقه من جديد.
فتح غرفة احملركات ورفع الغطاء عن خزان الوقود الذي كان 
مغمورا باملاء تقريبا ومس������ودا إلى حد بعيد. لم تصدر أي رائحة 
لبنزي������ن أو زيت فأغلق������ه مرة أخرى. فتش خزائ������ن مثبتة داخل 
املقاعد في قمرة القيادة احتوت على وس������ائد وأش������رعة الكتان 
وأدوات صيد السمك. وجد في خزانة خلف قاعدة الدوالب لفات 
أحبال من النايلون وقوارير بنزين من الفوالذ وصندوقا للعدة من 
الزجاج املعزول. جلس على أرضية قمرة القيادة وأخذ يفتش بني 
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األدوات املختلفة. بدت العدة صدئة ولكن ميكن استخدامها مبا 
فيها آالت ومفاتيح براغ وأنواع أخرى من املفاتيح. أغلق صندوق 
العدة وانتص������ب واقفا يبحث بناظريه عن الصبي. رآه نائما وقد 

كوم نفسه على الرمل ورأسه قد استقر على حزمة املالبس.
حمل صندوق العدة وإحدى قوارير البنزين إلى املطبخ وتقدم 
إل������ى األمام ليجري آخر رحلة بحث في احلجرات اخلاصة. أخذ 
يفت������ش اخلزائن املوجودة في الصالون متفحصا امللفات واألوراق 
في الصناديق البالستيكية في محاولة للعثور على سجل السفينة. 
وجد طقم������ا من األوان������ي الصينية غير املس������تعملة في صندوق 
خش������بي معبأ بأدوات خاصة تهش������م معظمها. كانت حتمل اسم 
الس������فينة وتكفي ثمانية أش������خاص. تصور أنها كانت هدية. رفع 
فنجانا للش������اي وقلّبه في كفه ثم أعاده إلى مكانه. كان آخر شيء 
وجده صندوق مربع من خش������ب البلوط بزوايا معش������وقة رقيقة 
نحاس������ية انزلق عن������ه غطاؤه. ظن أنه صندوق حلفظ الس������يجار 
لكن ش������كله كان مختلف������ا. عندما رفعه واختب������ر وزنه بيده عرف 
ماهيت������ه. فك املزالي������ج الصدئة وفتحه. وجد ف������ي داخله جهازا 
لقياس ارتفاع األجرام الس������ماوية، رمب������ا مضى على صنعه مائة 
عام تقريبا. رفعه من الصندوق وتفحصه في يده منبهرا بجماله. 
كان النح������اس باهتا وقد ظهرت عليه بقع خضراء أخذت ش������كل 
يد أخرى أمس������كته في يوم من األيام، وفيما عدا ذلك بدا بكامل 
روعته. مس������ح الصدأ عن س������طح قاعدته وتبني له أنه صنع في 
لن������دن. رفعه أمام عينيه وأدار الدوالب. لقد كان أول ش������يء أثار 
أش������جانه من األشياء التي رآها منذ زمن طويل. رفعه في يده ثم 
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أع������اده إلى بطانة املخمل الزرقاء داخل الصندوق وأغلق املزاليج 
وأعاد الصندوق إلى مكانه في اخلزانة وأغلقها.

عندما صعد إلى ظهر املركب من جديد ونظر إلى حيث ترك 
الصبي لم يره هناك. شعر بلحظة من الفزع قبل أن يراه يتمشى 
على الش������اطئ واملسدس يتدلى في يده ورأسه منحن إلى أسفل. 
ش������عر بجسم الس������فينة يرتفع وينزلق بخفة أثناء وقوفه. كان املد 
يضرب على امتداد الصخور في رصيف الس������فن. استدار ونزل 

إلى داخل القمرة من جديد.
لق������د أحضر لفتني م������ن األحبال من اخلزانة وقاس بالش������بر 
وض������رب ذلك ف������ي ثالثة ثم أحصى عدد اللف������ات. لقد كان لديه 
خمس������ون قدما منه������ا فعلقها على مربط األحب������ال املوجود على 
ظه������ر املركب اخلش������بي الرمادي ثم نزل إلى داخ������ل القمرة مرة 
أخرى. جمع كل ش������يء وكّومه على الطاولة. ضمت اخلزانة التي 
كانت بجانب املطبخ بعض جرار املاء البالستيكية وكانت جميعها 
فارغة ما ع������دا واحدة. رفع إحدى اجل������رار الفارغة والحظ أن 
البالس������تيك قد تصدع وتس������ربت منه املياه. ظ������ن أن اجلرار قد 
جتمدت في م������كان ما أثناء رحالت التيه للس������فينة ورمبا حدث 
ذلك مرات كثيرة أخذ اجلرة املمتلئة إلى منتصفها ووضعها على 
الطاولة وفتح الغطاء وش������م املاء ثم رفعها وشرب منها. ثم شرب 
مرة أخرى. بدت العلب املوجودة على أرضية املطبخ غير صاحلة 
لالس������تهالك على اإلطالق، وحتى تلك الت������ي بقيت في اخلزانة 
أصابها الصدأ الش������ديد وانتفخت بطريق������ة مريبة. لقد ُجردت 
جميعها م������ن امللصقات املطبوعة وكتب������ت احملتويات على املعدن 
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بقلم حبر أس������ود باللغة اإلسبانية. لم يس������تطع متييزها جميعا. 
تفحصه������ا وهزها ثم ضغط عليها بي������ده، ثم كومها على املنضدة 
ف������وق ثالجة املطبخ الصغيرة. اعتقد أنه ال بد من وجود صناديق 
من املواد الغذائية في مكان ما في مخزن الس������فينة، لكنه تصور 
أنها لن تكون صاحلة لالس������تهالك. على أي حال فإن هناك حدا 
لكمية املتاع الذي ميكن أن تس������توعبه عربتهم. فكر في أن يأخذ 
هذا الرزق غير املتوقع بناء على مبدأ يقرب كثيرا من حكم األمر 
الواق������ع، لكنه قال ف������ي داخله ما كان يردده م������ن قبل بأن احلظ 
الس������عيد رمبا ال يك������ون كذلك البتة. لقد مرت ب������ه بضع ليال لم 

يحسد خاللها املوتى وهو يرقد في الظلمة.
وج������د علبة من زيت الزيتون وبع������ض علب من احلليب وبعض 
الش������اي في علبة معدنية صدئة وعلبة بالستيكية بداخلها طعام 
ل������م مييزه ونص������ف علبة من القهوة. فتش رف������وف اخلزانة بدقة 
فاص������ال ما يري������د أخذه عما يري������د تركه. بعدما حم������ل كل تلك 
األش������ياء إلى الصالون وكومها مقابل الدرج ذهب من جديد إلى 
املطبخ وفتح صندوق العدة وبدأ ينزع أحد مصادر اإلش������عال من 
الفرن الصغير. فك الس������لك املضفر ون������زع أقراص األملنيوم من 
آالت اإلش������عال ووضع واحدا منها في جيب معطفه. حّل األجزاء 
النحاسية مبفتاح فارتخت تلك اآلالت، ثم فكها بعضها عن بعض 
وربط اخلرطوم باملاس������ورة وأوصل الطرف اآلخر من اخلرطوم 
بقارورة البنزين وحمل السخان الذي صنعه إلى الصالون. أخيرا 
وضع بعض علب العصير وعلب الفاكهة واخلضراوات في مشمع 
بالس������تيكي ربطه بحبل ثم خلع مالبسه وكومها بني األشياء التي 
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جمعه������ا وصعد إلى ظهر املركب عاري������ا وانثنى عائدا وهو يحمل 
املشمع وقفز في البحر الرمادي القارس.

خ������اض في املاء حتى وصل إلى الش������اطئ م������ع آخر ضوء في 
النهار فرمى باملشمع أرضا ومسح املاء عن ذراعيه وصدره بكفه 
وذهب الرتداء مالبسه والصبي من خلفه. كرر الصبي سؤاله عن 
كتفه التي ازرقت وتغير لونها في اجلزء الذي استخدمه في دفع 
الباب ف������ي املركب. أنا بخير، رد الرجل. ال أش������عر باأللم. لدينا 

كثير من األشياء. انتظر حتى ترى.
سارعا اخلطى على الشاطئ في سباق مع الظلمة.

- ماذا لو أخذ التيار املركب بعيدا؟
- لن يأخذه بعيدا.

- رمبا يحدث ذلك.
- ال، لن يحدث. هيا. هل تشعر باجلوع؟

- نعم.
- سنتغذى جيدا هذه الليلة. لكن علينا أن نسرع اخلطى.

- إنني أمشي بسرعة يا أبي.
- ورمبا سيبدأ املطر بالهطول.

- كيف لك أن تعرف ذلك؟
- أستطيع أن أشم رائحة املطر.

- كيف هي رائحته؟
- رائحة الرماد الرطب. لنسرع.

ثم توقف. أين املس������دس؟ س������أل الصبي. جتم������د الصبي في 
مكانه وبدا مرعوبا. يا إلهي، صاح الرجل. نظر خلفه على امتداد 
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الش������اطئ. لم يكن املركب ظاهرا. نظر إلى الصبي. كان الصبي 
قد وضع يديه على رأسه وأوشك أن يبدأ بالبكاء. قال: أنا آسف. 

إنني آسف جدا.
أنزل املش������مع الذي يضم األطعم������ة املعلبة على األرض وقال: 

يجب علينا العودة إلى هناك.
- إني آسف يا أبي.

- ال تقلق. سنعثر عليه.
وق������ف الصبي وقد ترهلت كتفاه وأخذ يجهش بالبكاء. انحنى 
الرجل ووضع ذراعيه حوله. خاطبه قائال: ال تقلق. أنا املس������ؤول 

عن التأكد من وجود املسدس معنا ولم أفعل. لقد نسيت ذلك.
- أنا آسف يا أبي.

- هيا. نحن بخير. سيكون كل شيء على ما يرام.
كان املسدس في املكان الذي تركه فيه في الرمل. رفعه الرجل 
وهزه ثم جلس وسحب مربط األسطوانة وناوله الصبي وقال له: 

امسكه.
- هل أستطيع ذلك يا أبي؟

- طبعا، تستطيع.
أدار األسطوانة بيده وفكها ونفخ عنها الرمل وناولها الصبي. 
نفخ عبر املاس������ورة ثم نفخ الرمل ع������ن اإلطار ثم أخذ القطع من 
الصبي وأعاد تركيب املس������دس. أعاد صف األسطوانة في خط 
مس������تقيم ثم س������حبها من جديد. ثم أدارها إلى حيث الرصاصة 
احلقيقية وأنزل الزناد من جديد ووضع املسدس في سترته قبل 

أن ينتصب واقفا. قال: نحن بخير. هيا.
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- هل سيحل الظالم ونحن في طريق العودة؟
- ال أعرف.

- هذا ما سيحدث، أليس كذلك؟
- هيا. سنحث اخلطى.

لقد ح������ل الظالم وهما في طريق الع������ودة. لم يكن بإمكانهما 
رؤية أي ش������يء مع وصولهما إلى املمر في رأس اليابس������ة. وقفا 
في مجرى الرياح مبحاذاة البحر والعش������ب يهسهس من حولهما 
والصب������ي متمس������ك بيد وال������ده. ينبغي علينا املض������ي قدما، قال 

الرجل. هيا.
- ال أستطيع الرؤية.

- أعرف ذلك. علينا التقدم خطوة بخطوة.
- حسنا.

- متّسك بي.
- حسنا.

- مهما حدث.

- مهما حدث.
٭ ٭ ٭ 

تابعا مس������يرهما في الظالم الدامس، كأناس فقدوا بصرهم. 
كان ميّد إحدى يديه أمامه على الرغم من عدم وجود أي ش������يء 
ميك������ن االصطدام به في ذلك اخلليج الرملي. بدا صوت األمواج 
أكث������ر بعدا لكنه اعتمد أيضا على اجتاه الرياح وبعد التخبط ملدة 
تقارب الساعة خرجا من األعشاب وسيقان الشوفان ووقفا مرة 
أخرى على الرمل الناش������ف في أعلى الش������اطئ. أصبحت الرياح 

ebdaat 380.indd   220 10/31/11   10:02 AM



221�لعدد 380 �أكتوبر 2009

أكث������ر برودة. طلب من الصبي أن يس������ير على جانبه ليتقي الريح 
حني ظهر الش������اطئ فجأة يرتعد أمامهم������ا في العتمة ثم يختفي 

من جديد.
- ماذا حدث يا أبي؟

- ال تقلق، إنه البرق. هيا.
رمى باملش������مع على كتفه وأخذ الصبي من يده وتابعا سيرهما 
يتخبط������ان في الرمل كخيول العروض متوجس������ني من التعثر مبا 
قذفته األمواج من قطع األخش������اب واحلطام. ملع الضوء الرمادي 
الغريب على الش������اطئ من جديد. س������معا صوتا خفيضا مخنوقا 

للرعد عن بعد في الظلمة. قال: أعتقد أنني رأيت أثرنا.
- إذن نحن في االجتاه الصحيح.

- نعم. في االجتاه الصحيح.
- أشعر بالبرد الشديد يا أبي.

- أعرف ذلك. دعنا نصل من أجل حدوث البرق.
٭ ٭ ٭ 

تابعا مس������يرهما. عندما ملع البرق على الش������اطئ من جديد 
الح������ظ أن الصبي قد انحنى وهو يهمس لنفس������ه. بحث عن آثار 
خطاهما على الش������اطئ لكنه لم ير ش������يئا. أصبحت الرياح أكثر 
ش������دة وكان ينتظ������ر حبات املطر األولى. إذا م������رت بهما عاصفة 
مطرية وهما على الش������اطئ فس������يكونان في موقف صعب. دارا 
بوجهيهما عن مجرى الريح وهما يتمس������كان بقبعات س������ترتيهما 
والرمل يضرب بأرجلهما وميضي س������ريعا ف������ي الظلمة، والرعد 
يقعقع مبحاذاة الش������اطئ. هط������ل املطر القادم م������ن البحر قويا 

ebdaat 380.indd   221 10/31/11   10:02 AM



�لعدد 380 �أكتوبر 2009 222

ومائال وارتطم بوجهيهما. ضم الصبي إليه.
وقفا في املطر املنهمر. كم هي املس������افة التي قطعاها؟ انتظر 
الب������رق لكنه ب������دأ يتضاءل وعندما عاد م������ن جديد كان يدرك أن 
العاصفة قد محت آثار أقدامهما. ش������قا طريقهما في الرمل في 
أعلى الش������اطئ واألمل يحدوهما في أن يجدا املكان الذي خيما 
فيه في ظل لوح اخلشب. بعد برهة توقف البرق متاما. ومع تغير 
في مجرى الريح س������مع خشخشة ضعيفة عن بعد. توقف وقال: 

أصغ.
- ما األمر يا أبي؟

- أصغ.
- ال أسمع شيئا.

- هيا.
- ما األمر يا أبي؟

- إنه املشمع، إنه املطر يضرب باملشمع.
تابعا سيرهما يتخبطان في الرمل والقمامة على امتداد خط 
املد. وصال إلى املش������مع مباشرة تقريبا حيث جثا وأسقط حمله 
وجعل يتلم������س األرض بحثا عن الصخور الت������ي ثبته بها ودفعها 
من حتته. رفع املش������مع وسحبه من فوقهما ثم استخدم الصخور 
لتثبي������ت احلواف من الداخ������ل. خلع املعطف املبت������ل عن الصبي 
وغطيا نفس������يهما بالبطانيات واملطر يضرب على املش������مع. نزع 

معطفه وضم الصبي إليه وبعد فترة قصيرة استسلما للنوم.
في الليل توقف املطر واستيقظ وجعل يصغي. هدأ املد القوي 
وتالط������م األمواج بعد س������كون الرياح. أفاق م������ع أول خيط ضوء 
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باهت في الصباح ومش������ى على الش������اطئ. لقد نشرت العاصفة 
القمامة على طول الش������اطئ وس������ار على امتداد خط املد يبحث 
عن أي شيء ميكن استخدامه. في املياه الضحلة، وراء خط املد 
كانت جثة قدمية ترتفع وتنزل بني قطع األخش������اب. متنى لو أنه 
يس������تطيع أن يخفيه������ا عن الصبي، لكن الصب������ي كان مصيبا. ما 
الذي كان يس������توجب اإلخفاء؟ عندما عاد كان الصبي مستيقظا 
ويجلس في الرمل مراقبا إياه. كان يلف نفس������ه بالبطانيات وقد 
نشر معاطفهما املبتلة  على األعشاب امليتة لتجفيفها. توجه إليه 
واندس بجانبه وجلس������ا يراقبان البح������ر الرمادي يعلو ويهبط من 

وراء املد.
قضيا جل فترة الصباح ينزالن األشياء من السفينة. أوقد نارا 
وأبقاها مشتعلة، كان يخوض في املياه إلى الشاطئ وهو يرجتف 
عاريا ويس������قط احلبل ويقف ف������ي دفء اللهب، بينما كان الصبي 
يجر الكيس البحري عبر األمواج البطيئة ويسحبه إلى الشاطئ. 
أفرغا الكيس ونش������را البطانيات واملالبس عل������ى الرمل الدافئ 
أمام النار. كانت املواد املوجودة على املركب أكثر مما يستطيعان 
حمله، فكر الرجل في البقاء بضعة أيام على الش������اطئ لتناول كل 
ما باس������تطاعتهما من الطعام لكن األمر كان محفوفا باملخاطر. 
ناما تلك الليلة على الرمال والنار تقيهما من البرد وأش������ياؤهما 
مبعثرة في كل مكان حولهما. انتابه الس������عال فاس������تيقظ ثم قام 
وش������رب املاء ووضع مزيدا من احلطب على النار، ثم ألقى قطعا 
كبيرة احلجم من اخلش������ب فأرسلت سلس������لة ضخمة من الشرر 
إلى أعلى. أصدر اخلش������ب املكسو بامللح لهبا برتقاليا وأزرق في 
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قل������ب النار فجل������س يراقب ذلك فترة طويلة. بعد ذلك س������ار إلى 
الش������اطئ حيث بدا ظله الطوي������ل أمامه فوق الرمل ميتد ويقصر 
مع اله������واء الذي يهب على النار، ثم أخذ يس������عل من دون توقف 
حيث انحنى ماسكا ركبتيه بيديه حتى شعر مبذاق الدم في فمه. 
زحفت األم������واج البطيئة وهاجت في الظلمة وحاول أن يفكر في 
حياته لكن لم تك������ن هناك حياة للتفكير فيها وبعد برهة عاد من 
حيث أتى. أخرج علبة من الدراق من الكيس وفتحها وجلس أمام 
الن������ار يتناولها مبلعقته والصبي نائم. اضطرمت النار في مجرى 
الريح وتسابق الشرر بعيدا من على الرمال. وضع العلبة الفارغة 
بني رجليه وقال لنفسه: كل يوم مير بك كذبة. أنت تلفظ أنفاسك 

األخيرة. هذه ليست كذبة.
أخ������ذا كل متاعهم������ا اجلديد بع������د حزمه في املش������معات أو 
البطانيات إلى الشاطئ وحّمال كل األشياء في العربة. كان الصبي 
يحاول أن يحمل أكثر مما يس������تطيع لكن  الرجل كان يخفف من 
حمل الصبي ويضيف إلى حمله عندما يتوقفان ألخذ قس������ط من 
الراحة. لقد حترك املركب قليال نتيجة العاصفة. وقف يرنو إليه 

والصبي يراقبه.
- هل ستذهب إلى املركب من جديد؟ بادره سائال.

- أرى ذلك، إللقاء نظرة أخيرة.
- أشعر ببعض اخلوف.

- نحن بخير. قم باملراقبة ليس إال.
-لدينا أكثر مما نستطيع حمله اآلن.

- أعرف ذلك، أريد فقط أن ألقي نظرة.
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- حسنا.
تفحص الس������فينة من املقدمة حتى املؤخ������رة من جديد. كان 
يتوقف للتفكير. جلس على أرضية الصالون وقدماه اللتان تقبعان 
في احلذاء املطاطي مسنودتان على قاعدة الطاولة. كانت الظلمة 
قد بدأت باالنتشار. حاول أن يتذكر ما يعرفه عن السفن. نهض 
وذه������ب إلى ظهر املركب مرة أخرى. كان الصبي جالس������ا بجانب 
الن������ار. نزل إل������ى القمرة وجلس على املقعد وظهره يس������تند على 
احلاجز وقدماه مرفوعتان على ظهر املركب مقابل عينيه تقريبا. 
لم يكن يرتدي س������وى الس������ترة والطقم البح������ري من فوقها وظل 
يرجت������ف في غياب ال������دفء الضروري من امللبس. أوش������ك على 
النهوض م������رة أخرى عندما أدرك أنه كان لفترة ميعن النظر في 
أدوات الرب������ط املتصلة باحلاجز على اجلانب البعيد من القمرة. 
كان هن������اك أربع  منها، مصنوع������ة من الفوالذ املقاوم للصدأ. في 
وقت ما كانت املقاعد مفروش������ة بالوس������ائد وكان بإمكانه أن يرى 
أربطتها في الزوايا حيث جرى نزعها. في أس������فل مركز احلاجز 
فوق املقعد بقليل اس������تقر شريط بارز من النايلون بطرف مزدوج 
ومطرز. نظ������ر إلى األربطة مرة أخرى. لق������د تكونت من مزاليج 
دّوارة بأجنحة إلدخال اإلبهام فيها. نهض وجثا عند املقعد وأدار 
كال منها إلى النهاية نحو اليس������ار. كان بداخلها أسالك مشدودة 
وعندم������ا فك هذه األس������الك قبض على الش������ريط في قاع اللوح 
وس������حبه فانزلق اللوح وانفصل. في الداخ������ل حتت ظهر املركب 
كان هن������اك فراغ ضم بعض األش������رعة امللفوفة وما بدا أنه قارب 
مطاطي ملفوف يتس������ع لش������خصني ربط بحب������ال مرنة، كما ضم 
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زوجا من املجاديف البالس������تيكية وصندوقا من العبوات النارية. 
ومن خلف ذلك اس������تقر صندوق للعدة ميكن استخدامه ألغراض 
متعددة وقد أغلقت الفتحة في غطائه بالصق أس������ود يس������تخدم 
في التمديدات الكهربائية. س������حبه ووجد طرف الالصق فنزعه 
حتى النهاية ثم أزال الش������ريط الالصق وفت������ح الصندوق. حيث 
عثر على مصباح يدوي بالستيكي أصفر وجهاز إرسال كهربائي 
يعمل بالبطارية ومجموعة من اإلس������عافات األولية وجهاز إغاثة 
بالستيكي أصفر وعلبة بالس������تيكية سوداء بحجم كتاب تقريبا. 
أخرج العلبة السوداء وأزاح الشريط ثم فتحها. استقر في داخلها 
مسدس برونزي للعبوات النارية من عيار 37 ملم. أخرجه وقلبه 
وتفحص������ه. ضغط على الزر وفتحه. كان������ت حجرة العتاد فارغة 
لكن������ه وجد ثماني عبوات نارية في داخل علبة من البالس������تيك. 
كانت العبوات قصيرة وسميكة وبدت جديدة. أعاد املسدس إلى 

داخل العلبة وأغلق الغطاء.
خاض في املاء إلى الشاطئ وهو يرجتف ويسعل ثم لف نفسه 
ببطاني������ة وجلس أم������ام النار والصناديق بجانب������ه. انحنى الصبي 
وحاول أن يضمه بذراعيه فابتس������م الرج������ل لذلك، وهذا أقل ما 

ميكن فعله. ماذا وجدت يا أبي؟
- وجدت مجموعة من اإلس������عافات األولي������ة. ووجدت أيضا 

مسدسا للعبوات النارية.
- ما ذلك؟

- سأريك. إنه إلرسال اإلشارات.
- هل هذا ما ذهبت للبحث عنه؟
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- نعم.
- كيف عرفت أنه موجود هناك؟

- لقد كنت آمل أن يكون هناك. كان هذا في غالب األمر حظا 
سعيدا.

فتح العلبة وأدارها للصبي ليرى ما في الداخل.
- إنه مسدس.

- مس������دس للعبوات النارية. يطلق شيئا عاليا في اجلو وينتج 
ضوءا هائال.

- هل ميكنني إلقاء نظرة عليه.
- طبعا تستطيع ذلك.

أخرج الصبي املس������دس من العلبة ورفعه. هل ميكن أن تطلق 
النار على شخص منه؟ سأل الصبي.

- تستطيع ذلك.
- هل ذلك يقتله؟

- ال. لكن من املمكن أن يشعل النار فيه.
- ألهذا احتفظت به؟

- نعم.
- ألنه ليس ثمة من يرسل له إشارة. أليس كذلك؟

- ال.
- أود رؤيته.

- تعني أن تطلق النار به؟
- نعم.

- نستطيع أن نطلق النار به.
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- إطالق نار حقيقي؟
- بالتأكيد.

- في العتمة؟
- نعم، في العتمة.

- ميكن أن يكون ذلك مثل احتفال.
- مثل احتفال. نعم.

- هل ميكن أن نطلق النار به الليلة؟
- ِلَم ال؟

- هل هو معبأ؟
- ال. لكن ميكننا تعبئته.

وقف الصبي ماس������كا املسدس. صوبه باجتاه البحر. صاح: يا 
إلهي.

ارتدى مالبس������ه وانطلقا على الش������اطئ وهم������ا يحمالن آخر 
غنائمهما.

- في رأيك، أين ذهب الناس يا أبي؟
- الذين كانوا على ظهر السفينة؟

- نعم.
- ال أعرف.

- هل تعتقد أنهم قد ماتوا؟
- ال أعرف.

- لكن الظروف لم تكن في صاحلهم.
- ابتسم الرجل. الظروف لم تكن في صاحلهم؟

-  أليس كذلك؟
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-  رمبا لم تكن.
- أعتقد أنهم قد ماتوا.

- رمبا كذلك.
- أعتقد أن هذا ما حدث لهم.

- ميكن أن يكونوا أحياء في مكان ما، قال الرجل. هذا ممكن. 
لم يرد الصبي. تابعا سيرهما وقد غطيا أقدامهما بقماش بحري 
ولفاها بقطع بالس������تيكية زرقاء ُقصت من أحد املش������معات مما 
جعلهما يتركان آثارا غريبة ألقدامهما في حتركهما جيئة وذهابا. 
فكر في الصبي واملخاوف التي تس������اوره وبع������د برهة قال: رمبا 

تكون على حق. أعتقد أنهم رمبا ماتوا.
- ألنهم لو كانوا أحياء فنكون قد سرقنا متاعهم.

- ونحن لم نسرق متاعهم.
- أعرف ذلك.

- حسنا.
- إذن كم عدد الناس الذين تعتقد أنهم مازالوا أحياء؟

- في العالم كله؟
- في العالم كله. نعم.

- ال أعرف. لنتوقف ونأخذ قسطا من الراحة.
- حسنا.

- أنت ترهقني.
- حسنا.

جلسا بني حزم متاعهما.
- كم نستطيع البقاء هنا يا أبي؟
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- لقد سألتني ذلك من قبل.
- أعرف.

- سنرى فيما بعد.
- ذلك ال يعني وقتا طويال جدا.

- رمبا.
صنع الصبي حفرا في الرمال بأصابعه حتى جعل منها دائرة. 
كان الرجل يراقبه. قال: ال أعرف عدد الناس األحياء. ال أعتقد 

أن هناك كثيرا منهم.
-  أع������رف هذا. ل������ف البطانية على كتفي������ه وجعل ينظر إلى 

الشاطئ الرمادي املقفر.
- ما األمر؟ سأل الرجل.

- ال شيء.
- ال. أخبرني.

- رمبا هناك أناس أحياء في أماكن أخرى.
- أماكن أخرى؟

- ال أعرف. في أي مكان آخر.
- تعني باإلضافة إلى كوكب األرض؟

- نعم.
- ال أعتقد ذلك. ال يس������تطيع البش������ر العيش ف������ي أي مكان 

آخر.
- حتى لو استطاعوا الوصول إلى هناك؟

- ال. أزاح الصبي بصره.
- ما األمر؟ سأل الرجل مرة أخرى.
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هز الصبي رأسه ثم قال: ال أعرف ما الذي نفعله.
ه������م الرجل بالرد لكنه لم يفع������ل. بعد برهة قال: يوجد بعض 

الناس. يوجد بعض الناس وسنجدهم. سترى بنفسك.
أع������د الرجل العش������اء بينم������ا كان الصبي يلع������ب بالرمل. 
صنع الصب������ي أداة جلرف الرمل من عل������ب األطعمة الفارغة 
واس������تخ������دمها في بناء ق���رية صغ����يرة وش������ق لها ش������بكة من 
الط������رق. توج������ه الرجل إلي����������ه وقرف����ص ونظ���������ر إلى القرية 
الرملي������ة. رفع الصبي ناظريه وقال: س������يجرفها البحر، أليس 

كذلك؟
- بلى.

- ال بأس.
- هل تستطيع كتابة احلروف الهجائية؟

- نعم، أستطيع.
- لم نعد نهتم بدروسك.

- أعرف ذلك.
- هل تستطيع كتابة شيء في الرمل؟

- رمبا نس������تطيع كتابة رسالة للناس الطيبني. فإذا مروا بهذا 
املكان سيعرفون أننا كنا هنا. ميكننا كتابتها بعيدا هناك حيث لن 

يتمكن املد من جرفها.
- ماذا لو رآها الناس األشرار؟

- من املمكن.
- ما كان علّي أن أقول ذلك. ميكن أن نكتب لهم رسالة.

هز الصبي رأسه وقال: ال تقلق.
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عبأ مس������دس العبوات النارية وعندما حل الظالم متشيا على 
الشاطئ بعيدا عن النار ثم سأل الصبي إن كان يريد إطالق النار 

باملسدس.
- قم أنت بإطالق النار يا أبي. أنت تعرف كيف تفعل ذلك.

- حسنا.
س������حب الزناد وصوب املس������دس فوق اخلليج وأطل������ق النار. 
تقوس������ت كتلة اللهب عاليا في العتمة وأصدرت صوتا كبيرا قبل 
أن تنفجر بعيدا فوق البحر وس������ط ضوء داكن وتتعلق في اجلو. 
انحرفت األجزاء اللولبية من املغنيسيوم امللتهب ببطء في الظلمة 
وحترك املد الرمادي في الوهج ثم تالش������ى ببطء. نظر إلى وجه 

الصبي الذي بدا منزعجا.
- ال يستطيعون رؤيته من مسافة بعيدة، أليس كذلك يا أبي؟

- من؟
- أي أناس.

-  ال. ليس من مسافة بعيدة.
- إن كنت تريد أن تدل على مكانك.

- تعني أن تدل الناس الطيبني؟
- نعم. أو أي أناس تريدهم أن يعرفوا أين أنت.

- مثل من؟
- ال أعرف.

في الصباح أوقد نارا ومتشى على الشاطئ بينما كان الطفل 
نائما. لم يغب فترة طويلة لكنه ش������عر بعدم ارتياح غريب وعندما 
عاد كان الصبي واقفا على الش������اطئ بانتظاره وهو يلف نفس������ه 
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ببطانيات������ه. س������ارع خطاه وعندم������ا وصل إليه كان جالس������ا على 
الرمل.

- ما األمر، ما األمر؟
- لست على ما يرام يا أبي.

ج������س جبهة الصبي بي������ده. كانت حرارته عالي������ة جدا. رفعه 
وحمله إلى حيث النار وقال: ال تقلق. ستكون على ما يرام.

- أعتقد أنني مريض.
- ال تقلق.

جلس معه على الرمل وأمس������ك جبهته بينما كان الصبي يتقيأ 
منحنيا. مس������ح فم الصبي بيده. قال الصبي: أنا آس������ف. ال تقل 

هذا، رد الرجل. لم تفعل أي شيء يستلزم ذلك.
حمله إلى مخيمهما وغطاه بالبطانيات وحاول أن يسقيه بعض 
امل������اء. وضع مزيدا من احلطب على الن������ار وجثا ويده على جبهة 

الصبي. ستكون على ما يرام، قال له. لقد شعر بالرعب.
- ال تتركني وحدي يا أبي.
- طبعا، لن أتركك وحدك.

- حتى لفترة قصيرة.
- ال. أنا موجود هنا.

- حسنا. حسنا، يا أبي.
ض������م الصبي ط������وال تلك الليل������ة وهو يغفو ويصح������و مرعوبا 
يتلمس بيده قلب الصبي. لم يتحس������ن الصبي في الصباح. حاول 
أن يس������قيه بعض العصير لكنه لم يفل������ح. ضغط بيده على جبهة 
الصبي متحسس������ا برودة تأبى أن تأتي. مسح فمه األبيض بينما 
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كان نائما. همس: سأفعل ما وعدت به، مهما كانت الظروف. لن 
أرسلك إلى داخل الظلمة وحيدا.

بحث ف������ي مجموعة اإلس������عافات األولية الت������ي حصل عليها 
م������ن املركب لكن لم يك������ن هناك الكثير. احتوت على األس������برين 
والضمادات واملطهر، وضمت أيضا بعض املضادات احليوية لكن 
مدة صالحيتها كانت قصيرة. ذلك كل ما توافر. س������اعد الصبي 
في ش������رب املاء ووضع إحدى الكبسوالت على لسانه. كان غارقا 
في العرق. لقد نزع عنه البطانيات واملعطف ثم مالبس������ه وأبعده 

عن النار. نظر الصبي إليه وقال: أشعر بالبرد الشديد.
- أعرف ذلك، لكن حرارتك عالية جدا وال بد من خفضها.

- هل ميكنني احلصول على بطانية أخرى؟
- نعم. طبعا.

- لن تتركني وحدي.
- ال. لن أتركك وحدك.

حمل مالبس الصبي املتس������خة إلى حيث األمواج وغسلها وهو 
يق������ف مرجتفا في املي������اه املاحلة الباردة وقد تع������رى حتى خصره 
وضرب املالبس في املاء تكرارا قبل أن يعصرها، ثم نشرها بجانب 
النار على عصي غرسها في الرمل وجمع مزيدا من احلطب وجلس 
بجانب الصبي وأخذ يربت على ش������عره األش������عث. في املساء فتح 
علبة من احلس������اء ووضعها على اجلمر ثم سد رمقه وجعل يراقب 
العتمة تنتش������ر م������ن حولهما. عندما أف������اق كان يرقد مرجتفا بني 
الرم������ال وقد حتولت النار إلى رم������اد ولف الظالم الدامس املكان. 

جلس بعصبية ومد يده إلى الصبي. همس: نعم. نعم.

ebdaat 380.indd   234 10/31/11   10:03 AM



235�لعدد 380 �أكتوبر 2009

أش������عل النار من جديد وأحض������ر قطعة قماش وبللها ووضعها 
ف������وق جبهة الصب������ي. كان الفجر الب������ارد ينبل������ج وعندما أصبح 
الن������ور كافيا للرؤية ذهب إلى الغابة خل������ف الكثبان الرملية وعاد 
جارا كمية ضخمة من اجلذوع واألغصان امليتة وجعل يكّس������رها 
ويكومها بقرب النار. طحن بعض األس������برين في كوب وأذابه في 
املاء وأضاف بعض الس������كر وجلس ورفع رأس الصبي ثم أمسك 

الكوب والصبي يشرب الدواء.
جتول على الش������اطئ وهو يس������عل مترنحا. وق������ف ينظر إلى 
األمواج الداكنة. كان يترنح من شدة اإلرهاق. عاد وجلس بجانب 
الصبي وطوى قطعة القماش من جديد ومس������ح وجهه ثم نشرها 
على جبهته. قال لنفس������ه: علي������ك أن تبقى قريبا وعليك أن تكون 
س������ريعا لكي ميكنك البقاء معه. عليك أن تضمه ضما حتى آخر 

يوم في الكون.
نام الصبي طوال اليوم. ظل يوقظه من فترة إلى أخرى ليشرب 
املاء احمللى بالس������كر وحنجرة الصبي الناشفة تهتز وتخشخش. 
قال له: ينبغي أن تش������رب. حسنا، رد الصبي بصوت الهث. ثنى 
الكوب في داخل الرمل بجانبه ووضع البطانية املطوية كوس������ادة 
حت������ت رأس الصبي ثم وضع األغطية فوقه. س������أله: هل تش������عر 

بالبرد؟ لكن الصبي كان قد استسلم للنوم.
حاول أن يبقى مس������تيقظا طوال الليل لكنه لم يس������تطع. أفاق 
م������رارا وكان يجلس ويفرك عيني������ه أو ينهض ليضع احلطب على 
النار. ضم الصبي وانحنى برأسه ليسمع تنفسه املضطرب ويده 
عل������ى أضالعه النحيلة البارزة. س������ار على الش������اطئ إلى طرف 
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العتمة، وقبضتا يديه فوق رأس������ه وجثا على ركبتيه ينتحب بحنق 
شديد.

هط������ل املطر فترة وجيزة في الليل محدثا طقطقة ناعمة على 
املشمع. سحب املش������مع فوقهما واستدار واستلقى ضاما الطفل 
وه������و يراقب اللهب األزرق من خالل املش������مع البالس������تيكي. ثم 

استسلم لنوم خال من األحالم.
٭ ٭ ٭ 

عندما استيقظ من جديد كاد ال يعرف أين هو. لقد حتولت 
النار إلى رماد واملطر قد توقف. أزاح املش������مع وانتصب متكئا 
على كوعيه. بدا النه������ار رماديا. كان الصبي يراقبه فخاطبه: 

أبي.
- نعم. أنا هنا.

- هل ميكن أن حتضر لي بعض املاء؟
- نعم. نعم، طبعا سأحضر لك بعض املاء. كيف حالك اآلن؟ 

- لدي شعور غريب.
- هل تشعر باجلوع؟

- أشعر بعطش شديد فقط.
- دعني أحضر املاء.

دف������ع بالبطانيات إلى اخللف ونهض وتخط������ى النار اخلامدة 
وتناول كوب الصب������ي ومأله باملاء من اجلرة البالس������تيكية وعاد 
وانحن������ى وس������قاه من الكوب بيده. قال: س������تكون عل������ى ما يرام. 
ارتش������ف الصبي بعض املاء. أومأ ونظر إلى والده. ثم ش������رب ما 

تبقى من املاء. قال: أريد مزيدا من املاء.
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أوقد نارا ونش������ر مالبس الصبي املبتل������ة وأحضر له علبة من 
عصير التفاح. سأله: هل تتذكر أي شيء؟

- عن ماذا؟
- عن مرضك.

- أتذكر إطالق النار مبسدس العبوات النارية.
- هل تتذكر إحضارنا األشياء من املركب؟

جلس يرتش������ف العصي������ر. نظر إل������ى أعلى وقال: أنا لس������ت 
معاقا.

- أعرف ذلك.
- رأيت أحالما غريبة.

- عن ماذا؟
- ال أريد أن أخبرك.

- حسنا. أريدك أن تنظف أسنانك.
- مبعجون أسنان حقيقي؟

- نعم.
- حسنا.

تفحص جميع علب األطعمة لكنه لم يرتب من أي منها. تخلص 
من بعض العلب التي أصابها كثير من الصدأ. جلس������ا تلك الليلة 
بجانب النار حيث ش������رب الصبي احلساء الساخن وقلب الرجل 
مالبس������ه التي كانت تنفث البخار من على العصي، وجلس يراقبه 
حتى ش������عر الصبي باحلرج. قال الصبي: توقف عن مراقبتي، يا 

أبي.
- حسنا.
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لكنه لم يفعل.
قضي������ا يوم������ني يتجوالن على الش������اطئ ب������ني موقعهما وحتى 
رأس اليابس������ة وهما يش������قان طريقهما بنعالهما البالس������تيكية. 
كانا يتغذيان بش������كل جيد ونصبا أقمشة بعض األشرعة وثبتاها 
باحلبال واألعمدة كمصد للرياح. خففا من متاعهما ليصبح حمال 
مناسبا للعربة وتصورا أنهما سيرحالن في ظرف يومني. ثم في 
أثن������اء عودتهما إلى مخيمهما في وقت متأخر من النهار رأى أثرا 
ألق������دام في الرم������ال. توقف وجعل ينظر على امتداد الش������اطئ. 

صاح: يا إلهي. يا إلهي.
- ما األمر يا أبي؟

سحب املسدس من حزامه وقال: هيا، أسرع.
لقد ُسلب كل ش������يء مبا فيه املشمع والبطانيات وقارورة املاء 
واألطعمة. وُطرح اجلناح امللحق بني الكثبان الرملية. لقد اختفت 
أحذيتهما. هرع إلى املنخفض املغطى بالش������وفان البحري حيث 
ترك العربة التي اختفت هي األخرى. لقد سرقوا كل شيء. صاح 

مخاطبا نفسه: أيها الغبي. أيها الغبي.
وقف الصبي مشدوها. ماذا حدث يا أبي؟

- لقد سرقوا كل شيء، أسرع.
نظر الصبي إلى أعلى وشرع بالبكاء.

- ابق معي، قال الرجل. ابق معي.
كان ف������ي إمكانه رؤي������ة آثار العربة حيث انس������لوا عبر الرمال 
املتحرك������ة. ظهرت آثار األقدام أيضا. كم عددهم؟ فقد األثر في 
األرض الصلبة خلف أجمة نبات السرخس  ثم وجده من جديد. 
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عندما وصال إلى الطريق أوقف الصبي بيده. انكش������فت الطريق 
للرياح القادمة من البحر وخلت من الرماد فيما عدا بعض الرقع 
هن������ا وهناك. ال تخُط ف������ي الطريق وتوقف ع������ن البكاء، خاطب 
الصب������ي. علينا أن نزيل كل الرمل عن أقدامنا. هنا. اجلس. نزع 
األغطية عن أقدامهما ونفضها ثم ربطها من جديد. قال: أريدك 
أن تساعدني. نحن نبحث عن الرمل في الطريق بغض النظر عن 

حجمه. لنعرف في أي اجتاه ذهبوا. هل تفهم ذلك؟
- حسنا.

انطلق������ا على األس������فلت في اجتاهني متعاكس������ني. لم يكن قد 
ذهب بعيدا عندما صاح الصبي مناديا. لقد وجدت بعض الرمل 
هن������ا يا أبي. لقد ذهبوا في هذا االجتاه. عندما وصل إلى املكان 
كان الصب������ي مقرفصا في الطريق. إن������ه هنا، قال الصبي. كانت 
كمية الرمل املمتد على الش������اطئ مبق������دار نصف ملعقة صغيرة 
انزلقت من اجلزء الس������فلي من العربة. وق������ف الرجل ونظر إلى 

امتداد الطريق. قال: لقد أحسنت صنعا. لنقتِف أثرهم.
انطلق������ا مهرول������ني، معتق������دا أن بإمكانه احملافظ������ة على تلك 
السرعة لكنه لم يستطع. كان عليه أن يتوقف أثناء السعال. نظر 
إلى الصبي وهو يتنفس بصعوبة. قال: علينا متابعة املس������ير. إذا 

أحسوا بنا سيختبئون على جانب الطريق، هيا.
- كم عددهم، يا أبي؟

- ال أعرف. رمبا واحد فقط.
- هل سنقتلهم؟

- ال أعرف.
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تابع������ا س������يرهما. كان الوقت متأخرا من النهار وبعد س������اعة 
أخرى في وقت متقدم من الش������فق رأي������ا اللص الذي كان ينحني 
فوق العربة املعبأة ويشق الطريق أمامهما. عندما نظر إلى اخللف 
ورآهما حاول اجلري بالعربة لكن من دون جدوى، وأخيرا توقف 
ووق������ف وراء العربة رافعا مدية يس������تخدمها القصابون. وعندما 

رأى املسدس خطا إلى اخللف لكنه لم يسقط املدية.
- ابتعد عن العربة، أمره الرجل.

نظر إليهما ثم اجته بنظره نحو الصبي. كان أحد املش������ردين 
من التجمعات الس������كنية الريفية وقد بت������رت أصابع يده اليمنى. 
ح������اول أن يخفي يده التي بدت كصفيحة من اللحم خلفه. تكدس 

املتاع عاليا في العربة فقد أخذ كل شيء. 
- ابتعد عن العربة وارم املدية.

نظر حوله كأنه س������يتلقى مس������اعدة من مكان ما. بدا نحيال 
متجهم الوجه وملتحيا تفوح منه رائحة القذارة وقد ربط معطفه 
البالس������تيكي القدمي بالصق. كان املسدس ذا آلية مزدوجة لكن 
الرجل سحب الزناد على أي حال، مصدرا حركتني مسموعتني. 
لم يس������مع فيما عدا ذلك سوى أنفاسهما في صمت املستنقعات 
اململح������ة. كان بإمكانهما ش������م رائحته في مالبس������ه النتنة. صاح 
الرجل: إن لم تس������قط املدية وتبتعد عن العربة سأفجر دماغك. 
نظ������ر اللص إلى الطفل حيث رأى م������ا يطمئنه. وضع املدية فوق 

البطانيات وتراجع إلى الوراء، ثم وقف.
- ارجع ملسافة أكثر.

خطا إلى الوراء من جديد.
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- أبي. قال الصبي.
- اهدأ.

أبقى بصره معلقا على اللص. قال: عليك اللعنة.
- أبي أرجوك ال تقتل الرجل.

تأرجحت عينا اللص بعصبية. كان الصبي غارقا في البكاء.
- اهدأ يا رجل. لقد فعلت ما طلبت مني. أصغ إلى الصبي.

- اخلع مالبسك.
- ماذا؟

- اخلعها. كل شيء.
- اهدأ. ال تفعل هذا.
- سأقتلك حيث تقف.
- ال تفعل هذا يا رجل.

- لن أطلب ذلك مرة أخرى.
- حسنا. حسنا. عالج األمر ببساطة، ليس إال.

خلع مالبسه ببطء وكوم خرقه النتنة في الطريق.
- اخلع حذاءك.

- ليس هكذا يا رجل.
- قلت لك اخلعه.

نظ������ر اللص إلى الصبي ال������ذي كان قد اس������تدار نحو اجلهة 
األخرى ووضع يديه فوق أذنيه. حسنا، رد اللص. حسنا. وجلس 
عاري������ا في الطريق وجعل يحل القطع املتعفنة من اجللد املربوطة 

حول قدميه. ثم انتصب واقفا وهو يحمل حذاءه بيد واحدة.
- ضعه في العربة.
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خط������ا إلى األمام ووضع احلذاء فوق البطانيات ثم تراجع إلى 
ال������وراء. وقف هناك عاريا نتنا يتضور جوع������ا وقد غطى عورته 

بيده وأصابته الرجفة.
- ضع املالبس في العربة.

انحنى وحمل اخلرق بني ذراعيه وكومها فوق احلذاء. ثم وقف 
ضاما نفسه. ال تفعل هذا بي يا رجل.

- لقد فعلت هذا بنا من دون أي اعتبار.
- أتوسل إليك.

- أبي، صاح الصبي.
- اهدأ وأصغ للطفل.

- لقد حاولت قتلنا.
- إني أتضور جوعا. كنت ستفعل الشيء نفسه.

- لقد أخذت كل شيء.
- اهدأ يا رجل. سأموت هنا.

- سأتركك كما تركتنا.
- اهدأ. أتوسل إليك.

س������حب العرب������ة وأدارها ووضع املس������دس فوقه������ا ونظر إلى 
الصبي. قال: لنرحل من هنا. انطلقا في الطريق جنوبا والصبي 
ينتح������ب ويرنو خلفه إلى املخلوق العاري األضالع الذي كان يقف 
في الطريق مرجتفا ومعانقا نفسه. أرجوك يا أبي، قال منتحبا.

- توقف عن ذلك.
- ال أستطيع.

- ماذا سيحل بنا لو لم ننل منه؟ توقف عن ذلك.
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- إني أحاول ذلك.
عندما وصال إلى املنعط������ف في الطريق لم يزل الرجل واقفا 
في املكان نفسه. لم يكن لديه أي مكان لاللتجاء إليه. ظل الصبي 
ينظ������ر خلفه وعندما لم يع������د يراه توقف ثم جل������س في الطريق 
ينتحب. توقف الرجل ونظر إليه. أخرج أحذيتهما من بني األشياء 
في العربة ثم جلس وجعل يحل األغطية عن قدمي الصبي. قال: 

يجب أن تتوقف عن البكاء.
- ال أستطيع.

لبس الصبي احلذاء وارتدى هو حذاءه ثم قام وسار عائدا إلى 
أعلى الطريق لكنه لم ير اللص. عاد إلى حيث الصبي وانحنى من 

فوقه قائال: لقد رحل. لنتابع املسير.
- ل������م يرحل، رد الصب������ي. نظر إلى أعلى وق������د تلطخ وجهه 

بالغبار. لم يرحل.
- ماذا تريد أن تفعل؟

- أريد مساعدته يا أبي، ليس إال. مساعدته فقط.
نظر الرجل خلفه إلى أعلى الطريق.

- كان جائعا فقط يا أبي. من املؤكد أنه سيموت.
- سيموت على أي حال.

- كان مرتعبا جدا يا أبي.
قرف������ص الرجل ونظر إليه. قال: إنني مرتعب. هل تفهم ذلك؟ 

إنني مرتعب.
لم يرد الصبي. جلس في املكان خافضا رأسه منتحبا.

- أنت لست الشخص الذي ينبغي أن يقلق على كل شيء.
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قال الصبي شيئا لكنه لم يفهمه. ماذا؟ سأله.
نظ������ر إلى أعلى وقد ابتل وجهه واتس������خ. ق������ال: نعم، أنا ذلك 

الشخص. إنني ذلك الشخص. 
دفعا العرب������ة املترنحة عائدين إلى أعلى الطريق ووقفا هناك 

في البرد والظلمة القادمة ونادياه من دون جدوى.
- إنه خائف من الرد يا أبي.

- هل هذا هو املكان حيث توقفنا؟
- ال أعرف. أعتقد أنه ذلك املكان.

سارا إلى أعلى الطريق مناديني في الشفق الفارغ وأصواتهما 
تتالشى من على األراضي الش������اطئية التي بدأ يغشاها الظالم. 
توقف������ا ووقفا وأيديهما أمام فميهم������ا يصيحان من دون وعي في 
الف������راغ. أخيرا كوم حذاء الرجل ومالبس������ه ف������ي الطريق ووضع 

فوقها صخرة. قال: يجب أن نرحل. يجب أن نرحل.
اخت������ارا مكانا جافا ملخيمهما م������ن دون أن يوقدا نارا. اختار 
علب الطعام لعشائهما وأدفأها على السخان الذي يعمل بالبنزين 
ثم أكال ولم ينبس الصبي ببنت شفة. حاول الرجل أن يرى وجهه 
على الضوء األزرق للسخان. قال: لم أكن أريد قتله. لكن الصبي 
ظل صامتا. لفا نفس������يهما بالبطاني������ات ورقدا هناك في العتمة. 
تصور أنه س������مع صوت البحر لكن رمب������ا كان ذلك مجرد صوت 
الرياح. كان في إمكانه أن يعرف أن الصبي لم يزل مستيقظا من 

تنفسه وبعد برهة قال الصبي: لكننا لم نقتله.
ف������ي الصباح تناوال الطعام ثم انطلقا. كانت العربة تنوء بحمل 
ثقي������ل وكان م������ن الصعب دفعه������ا وقد ارتخت إح������دى عجالتها. 
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انعطفت الطريق مبحاذاة الش������اطئ وقد برزت س������يقان العشب 
اململح امليت م������ن على الرصيف، وماج البح������ر الرمادي عن بعد 
وخي������م الصمت من حولهما. اس������تيقظ تلك الليل������ة وضوء القمر 
الكربوني الباهت يعبر من وراء الضباب ما جعل أشكال األشجار 
تكاد تظهر للعيان. اس������تدار إلى اجلهة األخرى وأخذ يسعل. شم 
رائحة املطر في املكان. كان الصبي مستيقظا. ينبغي أن تتحدث 

معي، خاطب الصبي.
- أحاول ذلك.

- أنا آسف ألنني أيقظتك.
- ال تقلق لذلك.

نهض وسار إلى الطريق. كان مظهر الطريق ينساب من ظالم 
إلى ظالم. ثم سمع الرجل قعقعة خفيضة. لم تكن رعدا. تستطيع 
أن تشعر بها حتت قدميك، فهي صوت من دون شبيه وبال وصف، 
ص������وت ال ميكن تخيله يتحرك في الظلمة. كانت األرض نفس������ها 
تتقلص م������ن البرد. لم يحدث ذلك مرة أخ������رى. في أي وقت من 
السنة نحن اآلن؟ كم عمر الطفل؟ مشى إلى داخل الطريق ووقف 
هناك. لقد أطلت األش������كال امللطخة بالوحل للمدن الغارقة التي 
احترق������ت ع������ن آخرها. عند تقاط������ع للطرق ب������دت أرض ُحددت 
بصخور غابرة حيث العظام التي حتدثت عنها النبوءات قد بدأت 
تتحلل. ساد الس������كون خال صوت الريح. ماذا ستقول؟ رجل على 
قيد احلياة تلفظ بهذه السطور؟ أخذ يسنت ريشة بسكينه الصغير 
لتدوين هذه األشياء في النعل أو في السخام، في حلظة محسوبة 

قائمة، إنه قادم لسرقة عيني وليسد فمي بالتراب.
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فتش العل������ب من جديد واحدة تلو األخ������رى رافعا إياها بيده 
وضاغط������ا عليها مثل رجل يتحس������س الفاكهة قبل ش������رائها من 
البائ������ع. وضع اثنتني منها، أثارتا ش������كوكه، جانب������ا ولف ما تبقى 
ورت������ب املتاع في العربة وانطلقا في الطريق من جديد. بعد ثالثة 
أي������ام وصال إلى بلدة صغيرة على ميناء بحري وأخفيا العربة في 
مرآب خلف أحد املنازل وكوما الصناديق القدمية فوقها ثم جلسا 
في املنزل ليريا إن كان س������يأتي أحد وهو ما لم يحدث. بحث في 
اخلزائن لكنه لم يجد ش������يئا. كان يبحث عن فيتامني »د« للصبي 
كي ال يصاب بالكس������اح. وقف عند املغس������لة ونظر إلى املمر. بدا 
ل������ون املاء املتجمع على األلواح الزجاجية املتس������خة باهتا. جلس 

الصبي مترنحا على الطاولة ورأسه بني ذراعيه.
جتوال عبر البلدة وفي أحواض الس������فن ول������م يريا أحدا. كان 
املس������دس في جيب معطفه ومس������دس العب������وات النارية في يده. 
متش������يا على رصيف امليناء ذي األلواح اخلش������نة الداكنة امللطخة 
بالقار واملثبتة مبسامير ضخمة في اخلشب في األسفل. ظهرت 
املرابط اخلش������بية ألحب������ال املراكب وأتتهما رائح������ة باهتة للملح 
والزيوت في اخلليج. على الشاطئ البعيد ظهر صف من مخازن 
املعدات وهيكل لناقلة احمّر من الصدأ. قال: ال يوجد أحد هنا. 

لم يرد الصبي.
٭ ٭ ٭ 

دفعا العربة عبر األزقة وعبر قضبان السكة احلديد ووصال إلى 
الطريق الرئيسية  مرة أخرى عند احلافة البعيدة للبلدة. بينما كانا 
ميران بآخر البنايات اخلشبية الكئيبة سمع صوت أزيز بالقرب من 
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رأس������ه وقعقع عبر الشارع قبل أن يصطدم بجدار مبني من الطوب 
في اجلهة األخرى. أمس������ك الصبي وارمتى فوقه وأمس������ك العربة 
وجذبها نحوهما. انزلقت وانقلبت فس������قط املشمع والبطانيات في 
الش������ارع. في نافذة علوية في املن������زل رأى رجال يصوب قوس نبال 
نحوهما فدفع رأس الصبي إلى أسفل وحاول تغطيته بجسده. سمع 
صوت انطالق النبل من القوس وش������عر بألم ح������اد حار في رجله. 
صاح: أيها الس������افل. أيها السافل. أزاح البطانيات جانبا بأصابعه 
واندفع بجس������مه إلى األمام وتناول مسدس العبوات النارية ورفعه 
وسحب الزناد واتكأ بذراعه على طرف العربة. كان الصبي ملتصقا 
ب������ه. عندما خطا الرجل إل������ى الوراء عبر النافذة لس������حب القوس 
م������ن جديد أطلق عليه الن������ار. انطلقت كتلة الله������ب باجتاه النافذة 
على ش������كل قوس أبيض طويل قبل أن يسمعا صراخ الرجل. أمسك 
الصبي ودفعه إلى أسفل وسحب البطانيات فوقه. ال تتحرك، قال 
ل������ه. ال تتحرك وال تنظر. بعثر البطانيات في الش������ارع وهو يبحث 
عن علبة عتاد املس������دس الناري. انزلقت أخيرا من العربة فأخذها 
بس������رعة وفتحها وأخرج العبوات وعبأ املسدس مرة أخرى وأغلقه 
ووض������ع بقية العب������وات في جيبه. همس: ابق كم������ا أنت. ربت على 
الصبي من على البطانيات ونهض وجرى وهو يترنح عبر الشارع.

دخل املنزل من الباب اخللفي واملسدس الناري مصوب مبستوى 
خصره. بانت أخش������اب اجلدران القائمة بعد أن ُجرد املنزل من 
كل شيء. خطا إلى داخل غرفة املعيشة ووقف على سطح الدرج 
وأصغى ألي حركة في الغرف العلوية. نظر عبر النافذة األمامية 

إلى حيث استقرت العربة في الشارع ثم صعد الدرج.
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رأى ام������رأة جتلس في الزاوية وتس������اعد الرجل املصاب حيث 
كانت قد خلعت معطفها لتغطيته. بدأت تسبه حاملا رأته. احترقت 
كتلة اللهب عل������ى األرضية تاركة وراءها رقعة من الرماد األبيض 
ورائحة ضعيفة للخش������ب الذي احترق ف������ي الغرفة. عبر الرجل 
الغرف������ة ونظر عب������ر النافذة. تبعته عينا امل������رأة التي بدت هزيلة 

بشعرها األشيب الضعيف.
- من هنا غيركما؟

لم ترد. مر من جانبها وفتش الغرف. كانت رجله تنزف بشدة 
وكان يش������عر ببنطاله يلتصق باجللد. ذهب مج������ددا إلى الغرفة 

األمامية ودخلها. أين القوس؟ سألها.
- ليس بحوزتي.

- أين هو؟
- ال أعرف.

- لقد تركوك هنا، أليس كذلك؟
- لقد تركت نفسي هنا.

اس������تدار ونزل الدرج وهو يترنح وفت������ح الباب األمامي وخرج 
إلى الش������ارع وهو يس������ير إلى اخللف مراقبا املنزل. عندما وصل 
إلى العربة رفعها وك������وم متاعهما فيها من جديد. ثم همس: ابق 

بقربي. ابق بقربي.
قضيا ليلتهما في مبن������ى للمحال التجارية على طرف البلدة. 
دف������ع العربة إلى داخل حجرة في املنطق������ة اخللفية وأغلق الباب 
وأس������ند العربة عرضيا بالباب. أخرج السخان وعبوة البنزين من 
بني املتاع وأش������عله ووضع������ه على األرضية قب������ل أن يحل حزامه 
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ويخل������ع بنطاله امللطخ بالدماء. كان الصب������ي يراقبه. لقد أحدث 
الس������هم جرحا بالغا فوق الركبة مباشرة بطول ثالث بوصات. لم 
ي������زل اجلرح ينزف وقد تغير لون اجلزء العلوي من رجله والحظ 
أن اجلرح كان عميقا. كان س������هما عري������ض الرأس مصنوعا في 
البيت من صفائح احلديد أو ملعقة قدمية أو شيء آخر ال يعلمه 
إال الله. نظ������ر إلى الصبي وقال له: ح������اول أن حتضر مجموعة 

اإلسعاف األولية.
لم يتحرك الصبي.

- أحضرصندوق اإلس������عافات األولي������ة. اللعنة. ال جتلس هنا 
هكذا.

قف������ز الصبي وذهب إل������ى الباب وجعل يبحث حتت املش������مع 
والبطاني������ات املكومة ف������ي العربة ثم عاد بالصن������دوق وناوله إلى 
الرجل. أخ������ذه من دون تعليق ووضعه على األرضية األس������منتية 
أمام������ه وحل املزاليج وفتحه. مد يده ورفع ضوء الس������خان. قال: 
أحض������ر لي قارورة امل������اء. أحضر الصبي الق������ارورة وفتح الرجل 
الغطاء وص������ب املاء على اجلرح وأمس������ك الق������ارورة املغلقة بني 
أصابعه بينما كان ميس������ح الدم عن اجلرح. مسح اجلرح باملطهر 
وفتح ظرفا بالستيكيا وأخرج إبرة خياطة صغيرة للجراحة ولفة 
من خيوط احلرير وجلس رافعا خيط احلرير في النور بينما كان 
يدخل������ه في ثقب اإلبرة. تناول كاّلب������ا من الصندوق ووضع اإلبرة 
الب وأغلقه������ا وجعل يخيط اجلرح. كان يقوم بعمله  بني فكي الكَّ
بس������رعة ولم يكترث باأللم. كان الصب������ي يجلس القرفصاء على 

األرض. نظر الرجل إليه ثم تابع عمله من جديد.
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قال: ليس مطلوبا منك أن تشاهد ذلك.
- هل عندك مانع؟

- كال. ليس عندي أي مانع.
- هل يؤملك اجلرح؟

- نعم، إنه يؤملني.
وص������ل بالعقدة إلى آخر اخليط وش������ّدها وتن������اول املقص من 
الصندوق وقطع اخليط  ثم نظر إلى الصبي. كان الصبي يراقب 

ما فعله والده.
- أنا آسف ألني صرخت عليك.

- نظر الصبي إلى أعلى. ال تقلق يا أبي.
- لنبدأ من جديد.

- حسنا.
ف������ي الصباح هطل املط������ر ورجت الرياح القوي������ة الزجاج في 
اجلهة اخللفية من املبنى. وقف ينظر إلى اخلارج حيث ظهر أحد 
األرصفة الفوالذية وقد انه������ار تقريبا وغمرته املياه في اخلليج. 
ظهرت دفات القي������ادة لقوارب الصيد الغارق������ة من بني احلطام 
الرمادي. لم يتحرك أي ش������يء ف������ي املكان وقد أخذت الرياح كل 
ما ميك������ن حمله. عانى خفقانا في رجله فن������زع اللفة عن اجلرح 
وطه������ره وتفحص������ه. كان اللحم منتفخا وقد تغي������ر لونه من حول 
اخليوط الس������وداء. لف اجلرح من جدي������د وارتدى بنطاله امللطخ 

بالدم اجلاف.
قضيا يومهما هناك جالس������ني بني العبوات والصناديق. ينبغي 

أن تتكلم معي، خاطب الصبي.
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- أنا أتكلم اآلن.
- هل أنت متأكد؟
- إني أتكلم اآلن.

- هل تريدني أن أقول لك قصة؟
- ال.

- ِلَم ال؟
نظر الصبي إليه ثم نظر جانبا.

- ِلَم ال.
- تلك القصص ليست حقيقية.

- ال يلزم أن تكون حقيقية فهي قصص، ليس إال.
- نع������م. لكن نحن دائما نقدم املس������اعدة للناس في القصص 

ونحن على غير ذلك في الواقع.
- ِلَم ال تقول لي قصة؟

- ال أريد ذلك.
- حسنا.

- ليس لدي أي قصص ألقولها.
- ميكنك أن حتكي لي قصة عن نفسك.

- أنت تعرف كل القصص عني. لقد كنت موجودا.
- لديك قصص في داخلك ال أعرفها.

- تعني شيئا من قبيل األحالم.
- من قبيل األحالم أو أشياء تفكر فيها فقط.
- نعم، لكن يفترض أن تكون القصص سعيدة.

- ليس بالضرورة.
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- أنت دائما تقول قصصا سعيدة.
- ليس لديك أي قصص سعيدة؟

- قصصي تشبه واقع احلياة احلقيقية.
- لكن قصصي على خالف ذلك.

- ال. قصصك ليست كذلك.
أطال النظر إليه. إن احلياة احلقيقية في غاية السوء.

- ما رأيك؟
- لنَر. نحن مازلنا هنا. حدث لنا كثير من األش������ياء الس������يئة 

لكننا مازلنا هنا.
- نعم.

- أنت ال تؤمن بجدوى ذلك.
- ال بأس. 

س������حب طاولة إلى جانب النوافذ ونش������ر البطانيات وكان 
الصبي مس������تلقيا على بطنه ينظ������ر إلى اخلارج ويجول بنظره 
عبر اخلليج. جلس الرجل ورجله ممدودة. استقر بينهما على 
البطانية، املسدس������ان وعلبة العب������وات النارية. بعد برهة قال 
الرج������ل: أعتقد أنها قصة جيدة. إنها قص������ة جيدة جدا. لها 

قيمة معقولة.
- ال تقلق يا أبي، أريد فقط أن أنعم ببعض الهدوء.

- م������اذا عن األحالم؟ لقد اعت������دت أن تخبرني بأحالمك في 
بعض األحيان.

- ال أريد التحدث عن أي شيء.
- حسنا.
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- ليست لدي أحالم سعيدة على أي حال. تدور جميعها دائما 
حول حدوث أش������ياء س������يئة. لقد قلت إن ذلك ش������يء حسن ألن 

األحالم السعيدة تنبئ بالسوء.
- رمبا. ال أعرف.

- عندما تس������تيقظ وقد انتابك السعال وتتمشى على امتداد 
الطريق أو إلى أي مكان آخر أستطيع أن أسمع ما يحدث لك.

- أنا آسف.
- مرة سمعتك وأنت تبكي.

- أعرف ذلك.
- لذا إذا كان ينبغي أال أبكي فينبغي أال تبكي أنت أيضا.

- حسنا.
- هل ستتحسن رجلك؟

- نعم.
-  تقول ذلك من قبيل طمأنتي؟

- ال.
- ألن اجلرح يبدو عميقا.

- ليس بذلك السوء.
- كان الرجل يحاول قتلنا، أليس كذلك؟

- نعم. كان يحاول قتلنا.
- هل قتلته؟

- ال.
- هل تقول احلقيقة؟

- نعم.
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- حسنا.
- هل يروق لك ذلك؟

- نعم.
- اعتقدت أنك لم ترد الكالم.

- هذا هو ما أريده.
تابعا سيرهما بعد يومني والرجل يعرج من وراء العربة والصبي 
عل������ى جانبه حتى خرجا من ضواحي البلدة. امتدت الطريق على 
طول الش������اطئ الرمادي وانتش������رت كتل رملية في الطريق كانت 
الرياح قد تركتها وراءها، ما أبطأ تقدمهما واضطرهما إلى جرف 
طريق لهما في بعض األماكن مس������تخدمني لوحا احتفظا به على 
الرف السفلي للعربة. جتوال على الشاطئ وجلسا في ظل الكثبان 
الرملية وتفحصا اخلريطة. لقد أحضرا السخان معهما فسخنا 
املاء وصنعا الش������اي وجلسا وهما يلفان نفسيهما بالبطانيات في 
مهب الرياح. رأيا على الش������اطئ أخشابا محطمة لسفينة قدمية 
جدا، حي������ث حف الرمل العارضات الرمادي������ة والبراغي اليدوية 
وب������دت األجزاء احلديد املنقطة بلون نب������ات الليلك الداكن والتي 
كان������ت قد  صهرت ببراعة في »كاديس« أو »بريس������تول« وطرقت 
بس������ندان مس������ود لتعّمر ثالثمائة عام في البحر. في اليوم التالي 
مرا بحطام من األلواح ملنتجع بحري وسلكا طريقا برية عبر غابة 
من الصنوبر حيث تكومت سيقان الصنوبر على األسفلت الطويل 

املستقيم وهبت الرياح على األشجار املسودة.
جل������س في الطري������ق ظهرا في وس������ط النه������ار وقص اخليط 
الب. ثم بدأ  باملق������ص قبل أن يعيده إل������ى الصندوق ويخرج ال������كَّ
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يس������حب اخليوط الس������وداء الصغيرة من جل������ده ضاغطا ببطن 
إبهامه والصبي جالس في الطريق يراقب ما يحدث. كان يش������د 
الب على أطراف اخليوط ويس������حبها الواحد تلو اآلخر. بانت  الكَّ
الب إلى  بع������ض بقع الدم الصغيرة. عندما أكم������ل عمله أعاد الكَّ
مكانه ولف الش������اش على اجلرح ثم انتصب قائما وارتدى بنطاله 

وناول الصبي صندوق اإلسعافات األولية ليعيده إلى مكانه.
- كان ذلك مؤملا، أليس كذلك؟ سأله الصبي.

- نعم. كان مؤملا.
- هل أنت شجاع حقا؟

- إلى حد ما فقط.
- ما أشجع شيء قمت به في حياتك؟

- لق������د تقي������أت دما ف������ي الطري������ق عندما اس������تيقظت هذا 
الصباح.

- حقا؟
- ال. ال تصغ إلّي. هيا. لنتابع املسير. 

في املساء أطل ش������بح مظلم آخر ملدينة ساحلية وقد اعوجت 
كتل املباني العالية بش������كل غامض. تصور أن شبكات احلديد قد 
النت من احلرارة ثم متاس������كت من جديد لتت������رك املباني قائمة 
بهذا الش������كل. تعلق زجاج النوافذ الذائب متجمدا على اجلدران 
كأنه طبقة كرمية على قالب من الكعك. تابعا سيرهما. في أثناء 
الليل كان يصحو أحيانا في الفراغ املعتم القارس من رحم عوالم 

بألوان هادئة للحب اإلنساني وتغريد الطيور والشمس. 
٭ ٭ ٭ 
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اتكأ بجبهت������ه على ذراعيه املضمومتني عل������ى يد العربة وبدأ 
يسعل. تقيأ سائال مختلطا بالدم. ازداد عدد مرات توقفه ألخذ 
قس������ط من الراحة. كان الصب������ي يراقبه. لو كان الطفل في عالم 
ما آخر لهّم بإخراجه من������ه. لكنه لم ميلك حياة أخرى. كان يعلم 
أن الصبي يرقد مس������تيقظا في الليل وأصغى لكي يسمع إن كان 

يتنفس.
م������رت األيام من دون حس������اب ومن دون أن تن������درج حتت أي 
تق������ومي. بدت على امتداد الطرق ب������ني الواليات عن بعد صفوف 
طويلة لس������يارات اس������ودت وأصابها الصدأ. اس������تقرت إطارات 
العج������الت املعدنية العاري������ة في وحل رمادي ج������اف من املطاط 
الذائ������ب ف������ي حلقات مس������ودة من األس������الك. تقلص������ت اجلثث 
احملترقة حتى صارت في حجم األطفال على األسالك املشدودة 
للمقاعد العارية، وقد دفنت في أفئدتها الثكلى عش������رات اآلالف 
من األحالم. تابعا مسيرهما وهما يطآن عالم املوتى من حتتهما 
كجرذان تدور على دوالب. غشي الليالي الصمت املطبق والظالم 
الدامس والبرد القارس. لم يتحدثا إال ما ندر. عانى من السعال 
طوال الوقت وش������اهده الصبي وهو يتقيأ دم������ا. كان رث الثياب 
يشق طريقه مترنحا ومتس������خا وفاقدا األمل. كان يتوقف ويتكئ 
على العرب������ة والصبي معه خطوة بخطوة ث������م يتوقف وينظر إلى 
اخللف رافعا عينيه الباكيت������ني ليرى الصبي الواقف في الطريق 
يرنو نحوه بدوره من مس������تقبل خ������ارج حدود اخليال متوهجا في 

ذلك الفراغ مثل هيكل ملعبد متنقل.
٭ ٭ ٭ 
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م������ّرت الطريق عبر مس������تنقع جاف حيث ب������رزت قضبان من 
اجللي������د والوحل املتجمد وكأنها نوافير مي������اه في أحد الكهوف. 
ب������دت بقايا ملوقع نار قدمية على جان������ب الطريق ومن وراء ذلك 
ظهر ممر أس������منتي مرتفع طويل وأرض مس������تنقع مقفرة، حيث 
برزت األشجار امليتة من املياه الرمادية ومن حولها آثار الطحالب 
الرمادية. جتمعت على حاجز الطريق بقع من الرماد الناعم. وقف 
منحنيا فوق املمر األسمنتي اخلشن. رمبا في دمار الكون سيكون 
من املمكن أخيرا أن نالحظ كيف تش������كل مبحيطاته وجباله وهو 
املش������هد النقيض املضجر لألش������ياء التي لم تعد موجودة، مشهد 

غشاه الفراغ الهائل والصمت املطبق.
كانا ق������د بدآ ميران بأش������جار الصنوبر امليت������ة التي طرحتها 
الريح أرضا ورق������ع الدمار الهائلة عبر املناط������ق الريفية وحطام 
املباني املنتشر فوق األراضي املمتدة وركام األسالك من عواميد 
الكهرب������اء على جانب الطريق وكأنها قد حيكت. انتش������ر احلطام 
في الطريق وأصبح من الصعب دفع العربة. وأخيرا جلس������ا على 
جانب الطريق محملقني في ما ظهر أمامهما من س������قوف املنازل 
وجذوع األش������جار وأحد القوارب والسماء املمتدة في األفق حيث 

البحر الكئيب يبطؤ وميوج عن بعد.
٭ ٭ ٭ 

بحث������ا في احلطام املنتش������ر على امت������داد الطريق وخرجا في 
النهاية بكيس من الكتان ميكن أن يحمله على كتفه وحقيبة صغيرة 
للصبي. حزما بطانياتهما واملشمع وما تبقى من األطعمة املعلبة 
وانطلقا بحقائبهما وأكياس������هما تاركني العربة وراءهما يتخبطان 
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ب������ني احلطام بخطى بطيئة. كان علي������ه أن يتوقف للراحة. جلس 
على أريكة انتفخت وس������ائدها من الرطوب������ة على جانب الطريق 
وانحنى إلى األمام حيث جاءته نوبة الس������عال. نزع القناع امللطخ 
بالدماء عن وجهه ونهض وغس������له في القناة وعصره ثم وقف في 
الطريق. كان ينفث نفسا أبيض فلقد أخذ الشتاء منه كل مأخذ. 
اس������تدار ورنا إلى الصبي الذي كان يق������ف حامال حقيبته كطفل 

يتيم ينتظر إحدى احلافالت.
في خالل يومني وصال إلى نهر عريض يشتهر بفيضانه املتكرر 
حيث انهار اجلسر من فوقه واستقر في املياه التي تتحرك ببطء. 
جلس������ا على جدار الطريق املتصدع يراقبان النهر يتراجع ويتلوى 
من على اجلس������ر احلديدي املنهار. رنا عب������ر املياه إلى األراضي 

املمتدة من وراء النهر.
- ماذا سنفعل؟ سأل الرجل.
- لنر. من نحن. رد الصبي.

٭ ٭ ٭ 
عبرا الدلتا املوحلة حيث اس������تقر ق������ارب صغير مهجور وقد 
دفن ف������ي الوحل حتى منتصفه ووقفا ينظران إليه. ش������عرا بنذر 
املط������ر في الرياح. فش������قا طريقهما إلى أعلى الش������اطئ حاملني 
متاعهم������ا في بحث عن مكان يلج������آن إليه ولكن من دون جدوى. 
جمع الرجل كوما من األخش������اب التي بدت بلون العظم من على 
الشاطئ وأوقد نارا حيث جلسا في ظل الكثبان الرملية واملشمع 
م������ن فوقهما وراقبا املطر القارس يأتي من الش������مال. كان املطر 
شديدا فأحدث نقشا في الرمل. نفثت النار بخارا وتلوى الدخان 
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في انحناءات بطيئة. لف الصبي نفس������ه حتت املش������مع على وقع 
حبات املطر واستسلم للنوم في وقت قصير. وضع الرجل املشمع 
من فوقه على ش������كل خيمة وجعل يراقب البحر الرمادي يحتجب 
بعيدا حتت املطر واألمواج تتكّس������ر على طول الشاطئ وتتراجع 

من جديد وقد نقشت رسومها في الرمال الداكنة.
شقا طريقهما عبر اليابسة في اليوم التالي حيث بدا مستنقع 
منخفض شاس������ع كان ينمو فيه نبات اخلنش������ار وأزهار األقحوان 
والس������حلبية البرية في أش������كال رمادية لم تكن الرياح قد طالتها 
بعد. لقد عانيا كثيرا في سيرهما. وبعد يومني وصال إلى إحدى 
الط������رق حيث أن������زل الرجل الكيس عل������ى األرض وجلس منحنيا 
وذراعاه مضمومتان على صدره وس������عل حتى لم يعد باستطاعته 
فعل املزيد. بعد يومني آخرين رمبا س������يكونان قد قطعا مس������افة 
عش������رة أميال. عبرا النهر وبعد مسافة قصيرة وصال إلى تقاطع 
ط������رق. لقد مرت في األراضي الريفي������ة املنخفضة عاصفة فوق 
البرزخ أدارت اجتاه األشجار السوداء امليتة من الشرق إلى الغرب 
مثل أعش������اب غّير امل������اء اجتاهها في قاع أح������د اجلداول. خيما 
في املكان وعندما اس������تلقى الرج������ل على األرض كان يعلم أنه لن 
يستطيع متابعة السير من جديد وأن ذلك هو املكان الذي سيموت 
في������ه. جلس الصبي يراقبه وعيناه مغرورقتان بالدمع وتأوه: آه يا 

يا أبي. 
راقبه وهو يشق طريقه بني األعشاب وينحني من فوقه بكوب 
امل������اء الذي أحضره. كان النور يحيط به من كل جانب. أخذ كوب 
املاء وش������رب واس������تلقى مجددا. كانا ميتلكان م������ن الطعام علبة 
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وحيدة من الدراق وأصر أن يتناولها الصبي رافضا أن يأكل منها 
شيئا، قائال: ال أستطيع. ال تقلق علّي.

- سأحتفظ لك بنصفها.
- حسنا. احتفظ به حتى الغد.

أخذ الكوب وابتعد فابتعد النور معه. حاول الصبي أن  يصنع 
خيمة من املشمع لكن الرجل لم يسمح له بذلك. قال إنه ال يريد 
أن يغّطيه أي ش������يء. استلقى وهو يراقب الصبي عند النار. أراد 
أن يتمكن من الرؤية. قال: التفت حولك. ال يوجد نبي في سجل 
األرض الطوي������ل لم يتم تكرميه هن������ا اليوم. لقد كنت محّقا بغض 

النظر عن الشكل الذي حتدثت عنه.
٭ ٭ ٭ 

اعتقد الصبي أنه ش������م رائحة رماد رطب في الهواء. ذهب 
إل������ى أعلى الطريق وع������اد جارا قطعة من اخلش������ب الرقائقي 
وجده������ا في القمام������ة على جانب الطري������ق. غرس عصيا في 
األرض مستخدما حجرا وصنع من قطعة اخلشب ملجأ هشا 
لك������ن املطر لم يهطل ف������ي نهاية األمر. ترك املس������دس الناري 
وأخذ معه املسدس اآلخر وراح يبحث في املناطق الريفية عن 
أي ش������يء يؤكل لكنه عاد فارغ اليدين. أخ������ذ الرجل يده وهو 
يتنفس بصعوبة بالغة، قائال: يجب أن تس������تمر في البحث. ال 
تع������رف ما الذي ينتظ������رك في مكان ما. لق������د كنا محظوظني 
دائما. ستكون أنت محظوظا أيضا. سترى، عليك االستمرار، 

ليس إال. ال تقلق. 
- ال أستطيع.
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- ال تقلق. لقد قطعنا ش������وطا طوي������ال. واآلن نحن هنا. تابع 
مسيرك جنوبا. افعل كل شيء كما كنا نفعل متاما.
- ستكون على ما يرام يا أبي، ال بد أن تتعافى.

- ال، لن يحدث ذلك. احتفظ باملسدس معك في كل األوقات. 
ينبغ������ي أن جتد الن������اس الطيبني ولكن م������ن دون أن تخاطر. هل 

تسمعني؟
- أريد أن أكون معك.

- ال ميكنك ذلك.
- أرجوك.

- هذا غير ممكن. يجب أن حتمل املسدس.
- ال أعرف كيف أقوم بذلك.

- ال، إنك تعرف ذلك.
- هل هو مسدس حقيقي؟ 

- نعم، إنه حقيقي.
- أين هو، ال أعرف أين هو.

- ال، إن������ك تعرف ذلك. إنه في داخلك. لقد كان هناك دائما. 
أستطيع أن أراه.

- خذني معك يا أبي، أرجوك.
- ال أستطيع.

- أرجوك يا أبي.
- ال أس������تطيع. ال أس������تطيع أن أحمل ابن������ي جثة بني ذراعي. 

تصورت أن ذلك ممكن لكنني ال أستطيع فعل ذلك.
- لقد قلت إنك لن تتركني وحيدا أبدا.
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- أعرف ذلك. إني آس������ف. أنت متلك كل ف������ؤادي. كما كنت 
دائما. أنت أحس������ن من رأيت. كما كنت دائما. إن لم أكن موجودا 
ميكن������ك التحدث معي. ميكنك التحدث معي وس������أحتدث معك. 

سترى بنفسك.
- هل سأسمعك؟

- نع������م، ستس������معني. ينبغي أن جتعل ذلك مث������ل الكالم الذي 
كنت تتخّيله. وس������وف تس������معني، ينبغي أن متارس ذلك، إياك أن 

تستسلم. حسنا؟
- حسنا.
- حسنا.

- إني خائف جدا يا أبي.
- أعرف هذا. لكنك ستكون بخير. ستكون محظوظا. أعرف 
ذل������ك. ينبغي علّي التوقف عن الكالم. لقد انتابني الس������عال من 

جديد.
ال تقلق يا أبي. ال داعي أن تتكلم، ال تقلق.

٭ ٭ ٭ 
نزل في الطريق إلى أقصى نقطة جترأ أن يصلها ثم عاد من 
حيث أتى. كان والده قد استسلم للنوم. جلس معه في ظل امللجأ 
ال������ذي صنعه وأخ������ذ يراقبه. أغمض عينيه وحت������دث إليه وجعل 

يصغي وهو مغمض العينني. ثم حاول مرة أخرى.
اس������تيقظ في العتم������ة وقد انتابته نوبة س������عال خفيفة ومتدد 
مصغيا. كان الصبي يراقبه وقد جلس بجانب النار ولف نفس������ه 
ببطانية. تخيل ماء يقطر وضوءا يتالشى. غشت األحالم القدمية 
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عالم اليقظة. كان املاء يرش������ح في كهف والضوء ش������معة يحملها 
الصبي في حلقة من النحاس املطروق وقد س������ال الشمع الذائب 
عل������ى الصخور. بدت آثار ملخلوقات غير معروفة في الرواس������ب 
امليت������ة. في ذلك املم������ر القارس البرد كانا ق������د وصال إلى نقطة 
الالع������ودة التي جرى قياس������ها منذ البداية فق������ط بالضوء الذي 

حماله معهما.
- هل تتذكر ذلك الصبي الصغير يا أبي؟

- نعم، أتذكره.
- هل تعتقد أن ذلك الصبي بخير اآلن؟

- ذلك من املؤكد. أعتقد أنه بخير.
- هل تعتقد أنه ضل طريقه؟ 

- ال، ال أعتقد أنه ضل طريقه.
- إني متخوف من أنه ضل طريقه.

- أعتقد أنه بخير.
- لكن من سيجده إن كان تائها، من سيجد الصبي الصغير؟

- الله س������يحمي الصبي الصغير. هذا ما فعله دائما وهذا ما 
سيفعله من جديد.

نام ملتصقا بأبيه تلك الليلة، ولكن عندما استيقظ في الصباح 
كان ملمس أبيه باردا وجسده متصلبا. جلس ينتحب فترة طويلة 
ثم نهض ومتشى عبر الغابة إلى الطريق. عندما عاد جثا بجانب 

أبيه وضم يده الباردة إلى صدره وتلفظ باسمه مرارا وتكرارا. 
قضى ثالثة أيام  ثم س������ار إلى الطري������ق ونظر على امتدادها 
ونظر خلفه إلى اجلهة التي أتيا منها. شخص ما كان يقترب. هّم 
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باالستدارة والعودة إلى داخل الغابة لكنه لم يفعل. بقي واقفا في 
الطريق ينتظر واملسدس في يده. لقد وضع جميع البطانيات فوق 
والده وقد ش������عر بالبرد واجلوع. وق������ف الرجل الذي ظهر للعيان 
ناظ������را إلى الصبي وقد ارتدى س������ترة للتزل������ج باللونني الرمادي 
واألصفر. كان يحمل على كتفه بندقية مقلوبة رأس������ا على عقب 
بحم������ال جلدي مضفر ويرتدي حزام������ا عريضا من النايلون معبأ 
بعتاد للخرطوش. ب������دا مظهره كمحارب من زمن املعارك الغابرة 
بلحية ووش������م على خده وعظام قوية وعني ثاقبة. عندما تكلم لم 

يتحرك فمه بشكل جيد وكذلك عندما ابتسم. 
- أين الرجل الذي كنت معه؟

- لقد مات.
- هل كان أباك؟
- نعم. كان أبي.

- إن ذلك محزن.
- ال أدري ماذا أفعل.

- أرى أنه ينبغي أن تأتي معي.
- هل أنت من الناس الطيبني؟

نزع الرجل القناع عن وجهه. كان ش������عره طويال ومجعدا. رنا 
إلى الس������ماء كما لو أنه سيرى ش������يئا هناك، ثم نظر إلى الصبي 

وقال: نعم. إني واحد منهم. ِلَم ال تبعد املسدس عني؟
- يفترض أال أسمح ألحد أن يأخذ املسدس مني. بغض النظر 

عن أي شيء.
- ال أريد مسدسك. أريدك فقط أال تصوبه نحوي.
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- حسنا.
- أين متاعك؟

- ليس لدينا كثير من املتاع.
- هل لديك كيس للنوم؟

- ال. ماذا لديك، بعض البطانيات؟
- نعم ولكن أبي مغطى بها.

- أرني ذلك.
لم يتحرك الصبي. كان الرج������ل يراقبه. قرفص على ركبة 
واحدة وأخذ املس������دس من حتت ذراع������ه ووضعه في الطريق 
واتكأ على جذعه األمامي. كانت عبوات العتاد التي اس������تقرت 
في ثق������وب احلزام معبأة يدويا وقد ختمت نهاياتها بالش������مع. 
انبعث������ت من الرجل رائحة دخان ناجت������ة من احتراق احلطب. 
انظ������ر، قال مخاطبا الصبي. لديك خياران هنا. لقد ناقش������ت 
أمر مجيئي إليك مع نفس������ي واقتنعت به أخيرا. ميكنك البقاء 
هنا مع أبيك ال������ذي قضى لتموت معه، أو أن تذهب معي. إذا 
بقي������ت هنا فعليك أن تبتعد عن الطري������ق، فأنا ال أعرف كيف 
جنوت حتى اآلن. لكن ينبغي أن تذهب معي. س������تكون على ما 

يرام.
- كيف لي أن أعرف أنك من الناس الطيبني؟

- لن تعرف. عليك أن تخاطر.
- هل حتمل البندقية اآلن؟

- هل أنا ماذا؟
- حتمل البندقية.
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-  لقد فقدت صوابك، أليس كذلك؟
- ال.

- إلى حد ما.
- كال.

- ال بأس.
- إذن، هل ...؟

- ماذا، أحمل البندقية؟
- نعم.

- ال. كالنا يحمل السالح.
- هل عندك أطفال؟

- نعم، عندنا.
- هل عندك صبي صغير؟

- نعم، عندنا صبي صغير وبنت صغيرة.
- كم عمره؟

- في عمرك تقريبا، ورمبا أكبر بقليل.
- ولم تأكلهم؟

- ال.
- أنت ال تأكل البشر؟

- نعم، نحن ال نأكل البشر. 
- وأنا أستطيع الذهاب معك؟

- نعم، تستطيع.
- حسنا إذن.

- حسنا.
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ذهبا إلى داخ������ل الغابة وجلس الرج������ل القرفصاء ونظر إلى 
الشكل الرمادي القابع حتت صفيحة اخلشب املائلة. هل هذه كل 

البطانيات التي متتلكها؟
- نعم.

 -هل تلك حقيبتك؟
- نعم.

وقف الرجل ونظر إلى الصبي وقال له: ِلَم ال تعود إلى الطريق 
وتنتظرني هناك؟ سأحضر البطانيات وكل شيء معي.

- ماذا عن أبي؟
- ماذا عنه.

- ال ميكننا تركه هنا هكذا.
- نعم، ميكننا.

- ال أريد أن يراه أحد.
- ال يوجد أحد ليراه.

- هل ميكن أن أغطيه بأوراق الشجر؟
- ستأخذها الرياح.

- هل ميكن أن نلفه بإحدى البطانيات؟
- سأقوم بذلك. اذهب اآلن.

- حسنا.
انتظ������ر في الطريق وعندما خرج الرجل من الغابة كان يحمل 
احلقيبة وقد رمى بالبطانيات على كتفه. نش������رها وناول إحداها 
للصبي. قال: خذ هذه ولف نفس������ك به������ا فأنت تعاني من البرد. 
حاول الصبي أن يناوله املس������دس لكنه رفض أن يأخذه، وقال له: 

ebdaat 380.indd   267 10/31/11   10:03 AM



�لعدد 380 �أكتوبر 2009 268

ال تتخل عنه أبدا.
- حسنا.

- هل تعرف كيف نستخدمه؟
- نعم.

- حسنا.
- ماذا عن أبي؟

- لم يبق شيء آخر ينبغي فعله.
- أريد أن أوّدعه.

- هل تستطيع القيام بذلك بنفسك؟
- نعم.

- اذهب اآلن. سأنتظرك هنا.
عاد إلى داخل الغابة وجثا بجانب والده. كان ملفوفا ببطانية 
كم������ا أخبره الرجل، لم يكش������ف عنه لكنه جل������س بجانبه ينتحب 
م������ن دون توقف. بكى فترة طويلة. وبعد ذلك همس: س������أحتدث 
إليك كل يوم، ولن أنس������ى ذلك بغض النظر عن كل شيء. ثم قام 

واستدار وعاد إلى الطريق.
عندم������ا رأته املرأة وضعت ذراعيه������ا حوله وضمته. قالت: آه، 
إني س������عيدة جدا برؤيتك. كان������ت تتحدث معه في بعض األحيان 
عن الله. حاول هو اآلخر لكن أحس������ن األشياء عنده كان التحدث 
مع والده، وكان يتحدث معه كثيرا ولم ينس وعده له. قالت املرأة 

إنه ال ضير في ذلك. 
ف������ي يوم م������ا كانت أس������ماك الس������لمون تعيش ف������ي اجلداول 
اجلبلي������ة. وكان بإمكان������ك أن تراها واقفة ف������ي التيار الكهرماني 
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حيث تتم������وج أطراف زعانفها البيضاء بنعوم������ة مع جريان املاء. 
كان������ت تلمع وتنبعث منها رائحة الطحال������ب وهي تتلوى في يدك 
بعن������ف، وقد بدت على ظهورها رس������وم على ش������كل ديدان متثل 
خرائط العالم في صيرورته. تلك كانت خرائط ودهاليز لش������يء 
ال ميكن إعادته وال ميكن صنعه من جديد. في اجلداول العميقة 
حيث عاش������ت األسماك كل األشياء كانت أقدم من اإلنسان وكان 

يلفها الغموض.
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> يعمل حاليا أستاذا مشاركا في كلية البرميي اجلامعية بسلطنة عمان.
> له عدة أبحاث في قواعد اللغة اإلجنليزية منش������ورة في املجلة العربية للعلوم 

اإلنسانية التي تصدر من جامعة الكويت.
> له عدة مؤلفات في قواع������د اللغة اإلجنليزية للطلبة العرب، وعدة مراجعات 

للترجمة في سلسلة »من املسرح العاملي«.
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إصدارات قادمة

خمتارات من الق�ص�ص الق�صرية الأوزبكية

تاأليف: جمموعة من الأدباء الأوزبك

ترجمة وتقدمي: د. مرت�صى �صيد عمروف

مراجعة: اأ. د. نعمةاهلل اإبراهيموف

)ترجمت عن اللغة الأوزبكية(
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ما صدر

من هذه

السلسلة

تأليف : جالل آل أحمد
تأليف : تشاندرا سيخار كامبار

تأليف : جورج أورويل
تأليف : ايتالو كالفينو

تأليف : ت. س. إليوت
تأليف : مجموعة من القاصني 

البرازيليني 
 تأليف : روالن بارت

تأليف : جيمز ماكبرايد
تأليف : أمريتا بريتام 

تأليف : اليخاندرو كاسونا
القاصني  من  مجموعة  تأليف 

الباكستانيني 
تأليف : مجموعة من القاصني 

األتراك
تأليف : بهرام بيضائي 

تأليف : بنانا يوشيموتو
تأليف : جونتر جراس

تأليف : هاينرش فون كاليست
تأليف : أندريه شديد

تأليف : فالدميير هلباتش

تأليف : مجموعة من القاصني 
اليابانيني

تأليف : ليوبولد سيدار سنغور
تأليف : نيكولو ماكيافللي 

تأليف : جوهر مراد
تأليف : تشنوا أشيبي 

تأليف: أرتور شنيتسلر
تأليف: إيفان بونني

تأليف: فيمي أوسوفيسان
تأليف: تنغ - هسنغ يي
تأليف: إيريش كستنر

تيد هيوز
تأليف: سليمان جيغو ديوب

تأليف: فريدريش شيللر
تأليف: سليمان جيغو ديوب

318
319
320
321
322
323

324
325
326
327
328

329

330
331
332

333
334

335

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

347
348

 نون و القلم
 سيري سامبيجي

 أيام بورمية
ست وصايا لأللفية القادمة

السكرتير اخلصوصي
قصص برازيلية

 شذرات من خطاب في العشق
لون املاء

وجهان حلواء
املنزل ذو الشرفات السبع

من األدب الباكستاني احلديث

م���خ���ت���ارات م���ن ال��ق��ص��ة ال��ت��رك��ي��ة 
املعاصرة

مسرحية محكمة العدل في بلخ
مطبخ - خياالت ضوء القمر

الطباخون األشرار
اجلرة املكسورة

شمل تشابه ضائع 
حكايات الهنود األمريكيني

و أساطيرهم
زهرة الصيف

طام - طام زجني
 اليبروح

منزل النور
كثبان النمل في السافانا

أناتول وجنون العظمة
غرام ميتيا

آرجنندن واحلارس الليلي
ورقة في الرياح القارسة

مدرسة الدكتاتور
رسائل عيد امليالد

حكايات وخرافات أفريقية )1(
الطفل امللك

مسرحية عذراء أورليان
حكايات وخرافات أفريقية )2(
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ما صدر

من هذه

السلسلة

تأليف: مجموعة من القاصني
املتحدثني باألسبانية

تأليف: وول سوينكا

تأليف: أو. هنري
تأليف: ب. بريشت

تأليف: هنري برونل 

تأليف: الوشه
تأليف: برايان فرييل

تأليف: ج. م. كويتتزي
تأليف: مجموعة من الشعراء 

املجريني

تأليف: إيجون وولف

تأليف: وليام سارويان
تأليف: مجموعة من القاصني 

املتحدثني باألملانية
تأليف: سيالفومير مروجيك

تأليف: حتسني يوجل

تأليف: إيرينيوش إيريدينسكي
أندچ�ي ماليشكا

ستانيسالف ليم )ستانيسواف(
سوافومير مروچيك

تأليف: مجموعة من القاصات 
الفارسيات

تأليف: نويل كاورد

ت�����أل�����ي�����ف: ُروب�����������ني داي���ڤ���ي���د 
غونساليس غاليغو

تأليف: تيان هان

تأليف: مايكل هلمان

349

350

351
352
353
354

355

356
357

358

359
360

361
362

363

364

365

366

367

368

األدغال والسهول العشبية حتكي
القصة القصيرة اإلسبانو أمريكية

في القرن العشرين
مسرحيتا: -1 محنة األخ جيرو

ل األخ جيرو -2 حتوُّ
روض األدب )مختارات قصصية(

مسرحية »آنتيجون«
أجمل حكايات الزن

يتبعها فن الهايكو
مسرحية »املقهى«

مسرحيتا: -1 صناعة تاريخ
                      -2 ترجمات

رواية »الشباب«
مختارات من الشعر املجري املعاصر 

)شعراء السبعينيات(

مسرحيتا: -1 تالميذ اخلوف
                      -2 الغزاة

اسمي آرام )مجموعة قصصية(
حامل اإلكليل )قصص مختارة(

������ورة )مسرحية(  الصُّ
لرسول  األخ��ي��رة  اخلمسة  األي���ام 

)رواية(
سبع مسرحيات ذات فصل واحد

)من بولند(

سبع نساء... سبع قصص

زمن الضحك
)ملهاة خفيفة من ثالثة فصول(

باألبيض على األسود
)رواية(

مسرحيتا: -1 سهرة في املقهى
                      -2 موت ممثل مشهور

إمرأة وحيدة »فروغ فرخزاد وأشعارها«
سيرة حياة
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ما صدر

من هذه

السلسلة

تأليف: ييجى شانيافسكي
تأليف: بول أوستر

تأليف:  نويل كاورد
تأليف:  أمادو همباطي با

تأليف: جيروم لورنس 
وروبرت إي. لي

تأليف: مجموعة من الشعراء 
اإليرانيني

 تأليف: بول بولز
تأليف: بول بولز

تأليف: ُفروغ فرخزاد
تأليف: مونيكا علي
تأليف: مونيكا علي

369
370
371
372
373

374

375
376
377
378
379

»املالح« )مسرحية من األدب البولندي(
ليلة التنبؤ )رواية(

هذا اجليل احملظوظ )مسرحية(
ال وجود خلصومات صغيرة

ال��ل��ي��ل��ة ال���ت���ي أم���ض���اه���ا ث�����ورو في 
السجن )مسرحية(

م���خ���ت���ارات م���ن ال��ش��ع��ر اإلي���ران���ي 
احلديث

العقرب وقصص أخرى )اجلزء األول(
العقرب وقصص أخرى )اجلزء الثاني(
»األسيرة« )مختارات من ديوان شعر(

شارع بريك لني )اجلزء األول(
شارع بريك لني )اجلزء الثاني(
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قسيمة االشتراك

البيان
سلسلة عالم املعرفةمجلة عالم الفكرمجلة الثقافة العامليةإبداعات عاملية

دوالرد.كدوالرد.كدوالرد.كدوالرد.ك
-25-12-12-20املؤسسات داخل الكويت
-15-6-6-10األفراد داخل الكويت

-30-16-16-24املؤسسات في دول اخلليج العربي
-17-8-8-12األفراد في دول اخلليج العربي

50-20-30-50-املؤسسات في الدول العربية األخرى
25-10-15-25-األفراد في الدول العربية األخرى
100-40-50-100-املؤسسات خارج الوطن العربي
50-20-25-50-األفراد خارج الوطن العربي

سداد  مراعاة  مع  واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  باسم  مصرفية  بحوالة  مقدما  االشتراكات  تسدد 
عمولة البنك احملول عليه املبلغ في الكويت.

وترسل على العنوان التالي:
السيد األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص.ب: 28623 - الصفاة - الرمز البريدي 13147
دولة الكويت

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك                                      جتديد اشتراك 

االسم:

العنوان:

اسم املطبوعة:                                                  مدة االشتراك:

املبلغ املرسل:                                                      نقدًا/ شيك رقم:

التوقيع:                                                             التاريخ:     /   /  200م
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الكويت:
شركة املجموعة الكويتية للنشر والتوزيع

الشويخ - املنطقة التجارية احلرة - شارع املوفنبيك -
مبنى رقم D14 الدور األول

ص. ب 29126 - الرمز البريدي 13150
ت 0096524613535 فاكس 0096524613536

اإلمارات:
شركة اإلمارات للطباعة والنشر والتوزيع

دبي، ت: 97142666115 - فاكس: 2666126
ص. ب 60499 دبي

السعودية:
الشركة السعودية للتوزيع

اإلدارة العامة - شارع امللك فهد )الستني سابقا( - ص. ب 13195
جدة 21493 ت 6530909 - فاكس 6533191

سورية:
املؤسسة العربية السورية لتوزيع املطبوعات

سوريا - دمشق ص.ب  )9631(12035
ت - 2127797 فاكس 2122532

مصر:
دار األخبار للتوزيع

شارع اجلالء رقم 6 - القاهرة
ت - 5806400 فاكس 5782632

املغرب:
الشركة العربية األفريقية للتوزيع والنشر والصحافة )سبريس(

 زنقة سجلماسة الدار البيضاء 70
ت 22249200 فاكس )212( 22249214

تونس:
الشركة التونسية للصحافة

تونس - ص. ب 4422
ت - 322499 فاكس - 323004 )21671(

لبنان:
شركة الشرق األوسط للتوزيع

ص. ب 6400/11 بيروت 2220/11001
ت - 487999 فاكس - )9611( 488882

اليمن:
القائد للتوزيع والنشر - ص. ب 3084

ت - 3/2/3201901 فاكس )967( 7/3201909

األردن:
وكالة التوزيع األردنية

عمان ص.ب 375 عمان - 11118
ت - 5358855 فاكس )9626( 5337733

البحرين:
مؤسسة الهالل لتوزيع الصحف
ص. ب 224/ املنامة - البحرين

ت 294000 - فاكس )973( 290580

عمان:
املتحدة خلدمة وسائل اإلعالم

مسقط ص. ب 3305 - روي الرمز البريدي 112
ت 700896 - 788344  فاكس 706512

قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع

الدوحة ص. ب 3488 - قطر
ت 4661695  فاكس )974( 4661865

فلسطني:
وكالة الشرق األوسط للتوزيع

القدس/ شارع صالح الدين 19
ص. ب 19098 ت 2343954 فاكس 2343955

السودان:
مركز الدراسات السودانية

اخلرطوم ص. ب 1441 ت 488631 )24911(
فاكس 362159 )24913(

نيويورك:
MEDIA MARKETING RESEARCHING

25 - 2551  SI AVENUE LONG ISLAND CITY
NY - 11101 TEL - 4725488 

FAX 1718 - 4725493 

لندن:
UNIVERSAL PRESS& MARKETING LIMITED

POWER ROAD. LONDON W 4SPY
TEL 020 8742 3344 
FAX: 2081421280

أسماء وكالء التوزيع
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سلسلة إبداعات عاملية
»إبداعات عاملية« سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، وكانت في السابق 
تصدر - شهريا - عن وزارة اإلعالم حتت اسم سلسلة »من 
املسرح العاملي« حتى بعد انضمامها إلى املجلس الوطني 

عام 1994، وكانت تعنى بنشر املسرحيات العاملية فقط.
وقد صدر العدد األول من سلسلة »من املسرح العاملي« 
عسير  »سمك  مسرحية  عنوان  حتت   ،1969 أكتوبر  في 
الهضم«، تأليف: مانويل جاليتش، وبعد تغيير مسماها إلى 
بنشر  تعنى  إبداعات عاملية عام 1998، أصبحت  سلسلة 
وتنطلق  مختلفة،  لغات  من  الراقية  اإلبداعية  الترجمات 
أهداف السلسلة )إبداعات عاملية( من فلسفتها في نشر 
خالل  من  اإلنساني،  التراث  على  القائم  الثقافي  الوعي 
من  العاملية،  اآلداب  م��ن  رصينة  ترجمات  وت��ق��دمي  نشر 
ومسرحيات...  شعر  ودواوي���ن  قصيرة  وقصص  رواي���ات 
وغيرها، من لغاتها األصلية، بهدف تزويد املكتبة العربية 

بآثار هذه الثقافات املختلفة.
املقدمة  والترجمة  النشر  باقتراحات  السلسلة  وترحب 

من املتخصصني، على أن تكون وفق الشروط التالية: 
-1 أن تكون املادة املقترح ترجمتها مميزة في املستوى 
الرفيع، ولم يسبق نشرها في أي مكان  الفكري واألدب��ي 

آخر.
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من  على 350 صفحة  امل��ادة  يزيد حجم  أال  يجب   2-
عن  واف��ي��ة  بنبذة  مصحوبة  تكون  وأن  امل��ت��وس��ط،  القطع 

الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدواه.
-3 يجب تقدمي النص األدبي املقترح نشره، أو ترجمته 
على اآللة  لغته األصلية، ويرسل مطبوعاً  الكتاب في  مع 
الكاتبة مع وضع نسخة من النص املترجم في ديسك أو 
املقابلة  األصلي  الكتاب  أرق��ام صفحات  تدوين  مع   ،CD

للنص املترجم على جانب الصفحة املترجمة.
األجنبية  الكتب  إع��ادة  عن  مسؤولة  غير  السلسلة   4-

والنصوص األصلية أو املترجمة التي ال يتم قبولها.
للتحكيم  تخضع  الترجمة  أو  للنشر  املقدمة  امل��واد   5-
السلسلة،  حترير  هيئة  قبل  من  س��ري  نحو  على  العلمي 
ويجري إرجاع النصوص إلى أصحابها إلجراء التعديالت 
أال  يجب  كما  نشرها،  قبل  عليها  الالزمة  اإلض��اف��ات  أو 

حتتوي النصوص على عبارات منافية للدين أو األخالق.
وفي حال املوافقة والتعاقد على املوضوع املترجم للنشر 
الكلمة  ع��ن  فلسا   20 مب��ع��دل  للمترجم  مكافأة  ت��ص��رف 

الواحدة في النص األجنبي.
وافية  ذاتية  إرس��ال سيرة  ينبغي  وف��ي جميع احل��االت 
نشاطه  عن  الرئيسية  البيانات  تتضمن  للمترجم،   )C.V(
واإللكتروني،  التقليدي  املراسلة  وعنوان  السابق،  األدب��ي 
سفره،  ج���واز  حسب  اإلجنليزية  باللغة  الثالثي  واس��م��ه 
ورقم  معه  يتعامل  ال��ذي  البنك  اسم  كتابة  إلى  باإلضافة 

حسابه الذي ستحول املكافأة عليه.
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املقدمة

الفصل الثاني عشر

الفصل الثالث عشر

الفصل الرابع عشر

الفصل اخلامس عشر

الفصل السادس عشر

الفصل السابع عشر

الفصل الثامن عشر

الفصل التاسع عشر

الفصل العشرون

الفصل احلادي والعشرون

الفهرس 
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53

71
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161

207

239

273

279

321

...............................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

.............................................................

............................................................

..............................................................

...............................................................

...............................................................

....................................................................

........................................................

10 page.indd   12 10/31/11   10:05 AM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	الطريق رواية.pdf
	cover380
	3 page
	ebdaat 380.pdf
	10 page




